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„TV pagalbos“ reporterės, o netrukus ir naujojo realybės šou „Du barai. Gyvenimas
greitkelyje“ baro vadovės GerDos sTiklickienės (35) laukia intensyvi, tačiau labai
įdomi vasara. Atrodo, kad ir naujame projekte jai teks gesinti nesutarimus bei kylančias
aistras, kurios kaustys žiūrovus prie ekranų. Tiesa, aistrų netrūko ir pačios Gerdos gyvenime, tačiau optimizmo nestokojanti moteris likimui dėkinga net ir už nesėkmes.
Eimantė Juršėnaitė
- Jau netrukus jus išvysime realybės
šou „Du barai. Gyvenimas greitkelyje“,
kokios pareigos jums teko šiame projekte?
- Man teko labai atsakingos baro vadovo
pareigos. O kaip žinoma, baro šefas - atsakingiausias baro asmuo.
- „TV pagalboje“ jau išmokote spręsti ir pačias netikėčiausias problemas,
kaip manote, ši patirtis bus naudinga ir
darbuojantis bare?
- Net neabejoju, kad darbinė patirtis „TV
pagalboje“ man tikrai pagelbės. Ypač sprendžiant įvairius nesusipratimus ar konfliktus,
kurių, manau, tarp dalyvių tikrai netrūks. Juk
dalyviai ten gyvens 24 val. per parą, o tai yra
tikrų tikriausias išbandymas. Matyti tuos pačius žmones ir nuolatos suktis tik toje pačioje aplinkoje - iššūkis nemenkas. Tad net neabejoju, kad teks gesinti ne vieną konfliktą,
o kartais kai ką ir pastatyti į vietą, džiugu,
kad tai daryti man tikrai neblogai sekasi.
- Daugelis, stebėdami realybės laidas,
neretai pagalvoja: „matyt, surežisuota“...
- Mūsų laidose nėra nė vieno suvaidinto
siužeto, nė vieno samdyto aktoriaus. Viskas
yra tikra... Kad ir kaip neįtikėtinai kartais atrodo. Anksčiau gana dažnai pati stebėdavausi,
tačiau laikui bėgant pripratau ir dabar jau niekas nestebina. Žinoma, didžiausia dalis besikreipiančiųjų į mus - finansinių nepriteklių
arba alkoholizmo bėdų prispausti žmonės. Tad
jų bėdos labai žemiškos ir tikrai nestebinančios, o ir išspręsti jas nėra pernelyg sudėtinga. Didžiausią nuostabą iki šiol kelia proble-
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mos, susijusios su turto dalybomis. Tiesiog
nesugebu suvokti, kad artimiausi žmonės išsižada vieni kitų dėl sukrypusios trobelės,
žemės lopinėlio ar miško plotelio. Sunku patikėti, kai tėvai, padovanoję vaikams savo užgyventus namus, jų pačių rankomis išmetami
į gatvę, be jokios galimybės sugrįžti namo.
Tokiose situacijose atsidūrusi nuoširdžiai nežinau, ko griebtis, būna nežmoniškai sunku.

Sėkmė žmoneS
aplanko tuomet,
kai jie turi
Svajonių, bet ne
Sėdi vietoje, o
ieško būdų jaS
įgyvendinti
- Dirbant televizijoje tenka susidurti
ne tik su maloniu gerbėjų dėmesiu, bet ir
su aštriomis kritikos strėlėmis, piktais komentarais ar apkalbomis... Ar labai imate
tai į širdį?
- Neslėpsiu, man smalsu paskaityti komentarus, tad beveik visada užmetu akį. Nors
visi draugai primygtinai mane moko to nedaryti. Taip elgiuosi tik iš smalsumo, visuomet
prieš skaitydama iš anksto atitinkamai nusiteikiu, ir niekada neklystu - gražus komentaras, deja, būna vos vienas kitas... Tuomet
išjungiu, nusišypsau ir užmirštu. Galvoje lieka tik vienas klausimas: ar mūsų tauta kada
nors išmoks būti tolerantiška ir atlaidi? Ar
kada nors išmoksime pasidžiaugti vieni kitų
laime? Pasakyti gražų, o ne piktą, paniekos
ir pykčio prisotintą žodį?

Makiažas: Anna Bochan. Fotografija: Edita Valinčė

Gerda stiklickienė:
Kiekviena nesėkmė kelias į tobulėjimą
- Atrodo, kad turite puikų humoro
jausmą, ar jis dažnai padeda gyvenime?
- Humoras laiku ir vietoje visuomet visus
veikia tik teigiamai, pakelia nuotaiką, net jei
prieš tai žmogus buvo surūgęs. Pati negalėčiau pavadinti savęs puikia humoriste, tačiau
savo aplinkoje turiu labai daug sveiko humoro nestokojančių žmonių, matyt, iš jų pramokau. O šiaip gyvenime svarbiausia mokėti
pasijuokti iš savęs. Jei tai mokėsi daryti, tuomet šmaikštus juokelis, leptelėtas iš tavo lūpų, niekuomet nieko neįskaudins.
- Jūsų karjeros kelias ganėtinai įdomus: svajojote apie Lietuvos muzikos ir
teatro akademiją (LMTA), studijavote
verslo vadybą, dirbote administratore,
vėliau reportere televizijoje, o galiausiai
ir televizijos laidų vedėja...
- Nuo mažumės visuomet svajojau būti scenoje ir nebuvo svarbu, ar dainuosiu, ar vaidinsiu,
ar renginius vesiu. Būdama penktoje klasėje,
dainavau Laimos Lapkauskaitės tuo metu vadovaujamame bažnytiniame chore. Tad mokykloje
prieš tikybos pamokas pasiprašydavau mokytojos, kad leistų pagiedoti prieš pamoką. Leidimą
gaudavau visuomet, o užlipusi ant pakylos prieš
lentą įsivaizduodavau, kad bendraklasiai - tai didžiulė žiūrovų auditorija, kuri susižavėjusi klausosi. Baigusi mokyklą svajojau tapti aktore arba
režisiere, tačiau stojančiųjų į LMTA skaičius buvo beprotiškai didelis, o laimingųjų, kurie ten
pateko, - vos vienuolika. Tėvų raginama privalėjau rinktis kokią nors kitą sritį. Ėjau bet kur, nes
plano B neturėjau. Taip jau išėjo, kad baigiau
verslo vadybos bakalauro studijas Alytaus kolegijoje. Po to teko dirbti širdžiai nemielą darbą.
Tačiau gyvenimas viską pakreipė kita vaga, lyg
nujausdamas, kad čia kažkas ne taip...
- Kas nutiko?
- Namuose kilo didžiulis gaisras. Kadangi su sūneliu likome gyvi per stebuklą, teko
vykti į Airiją, kur gyveno ir dirbo mano tėvai
ir tuometinis vyras. Vykome „atidirbti“ nuostolių... Po metų grįžome, tada ir pradėjau
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3
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Stilius, makiažas: Anna Bochan. Fotografija: Ramūnas Tanguris

Kol Kas tiKrai
neKetinu
MarijaMpolės
išKeisti į joKį
Kitą Miestą

savęs ieškoti. Ieškojimo kelias lengvas nebuvo. Pradžioje baigiau žurnalistikos kursus,
įsidarbinau vienos televizijos žinių reportere.
Vėliau gavau pasiūlymą išbandyti jėgas laidos
„Super LT“ atrankoje, ir man pasisekė - prodiuserė Edita Katauskienė mane pastebėjo
ir pasiūlė dirbti korespondente, nors ir gyvenu Marijampolėje. Tas pusmetis man buvo
tikras išbandymas. Iš namų išvykdavau 6 val.
ryto, grįždavau 12 val. nakties ir sėsdavau
šifruoti medžiagos, rašyti užkadrinių tekstų.
Tuomet numigusi 3 val. vėl važiuodavau į
Vilnių. Toks buvo visas pusmetis. Bet jis buvo labai naudingas. Iš karto po to sulaukiau
pasiūlymo dirbti laidoje „TV pagalba“, čia esu
iki šiol. Esu patenkinta savo gyvenimu ir
nieko jame nekeisčiau.
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- Šie metai jums kupini malonių pokyčių ir staigmenų: susižadėjote su mylimuoju Andriumi Žemaičiu, neseniai
smagiai atšventėte 35-ąjį gimtadienį, o
vasarą laukia darbas realybės šou... Kas
tai - aplankiusi sėkmė ar saldūs ilgamečio darbo ir pastangų vaisiai?
- Sakoma, kad sėkmė žmones aplanko tuomet, kai jie turi svajonių, bet ne sėdi vietoje,
o ieško būdų jas įgyvendinti. Manau, kad tai
ne tik sėkmė, bet ir didelio darbo rezultatai.
- Vis dėlto už ką šiandien likimui ir
sau esate labiausiai dėkinga?
- Likimui esu dėkinga už viską, ką jis man duoda. O sau, ko gero, už ryžtą ir drąsą imtis kartais,
atrodo, neįmanomų dalykų. Už drąsą keisti tai, kas

nebeteikia džiaugsmo. Daugelis žmonių dažnai bijo išeiti iš komforto zonos, nors gyvenime jaučiasi
nelaimingi, ir tik todėl, kad bijo kažką keisti.
- Pasakytumėte, kad dabar yra jūsų
aukso amžius?
- Tikrai nesakyčiau, kad tai kažkoks aukso amžius. Paprastas žmogaus gyvenimas.
Žmogaus, kuris turi tikslų ir svajonių, kuris
dirba širdžiai mielą darbą, turi nuostabią šeimą ir mylimą žmogų šalia. Kuris turi daug
nuostabių draugų ir tiesiog moka džiaugtis
gyvenimu. Aukso amžiumi savo gyvenimą,
manau, galėsiu vadinti tuomet, kai matysiu
jo rezultatus, aplink bėgiojančius vaikus, anūkus... Tuomet ir bus mano aukso amžius, tikiu, kad jis bus labai laimingas ir džiugus.
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

- Ar iki visiškos laimės ko nors trūksta?
- Žmonėms nuolatos kažko trūksta... Man
visko užtenka, trūksta tik laiko pabūti su artimiausiais žmonėmis.
- Kitados minėjote, kad esate likimui
dėkinga net ir už nesėkmes, liūdesį ir
nusivylimus, už ką čia dėkoti?
- Taip, gyvenimui ir Dievui aš esu dėkinga už viską, net ir už nesėkmes. Todėl, kad
kiekviena nesėkmė - tai kelias į tobulėjimą.
Kiekviena nesėkmė skatina nenuleisti rankų
ir eiti pirmyn arba ieškoti išeities, kuri visuomet yra. Kiekviena nesėkmė žmogų sustiprina ir padaro drąsesnį. Ne veltui sakoma: „Viskas, kas manęs neužmuša, mane
sustiprina.“
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

- Kai kurios merginos bijo peržengti
30-mečio slenkstį, o moterys, kurios jį
jau peržengė, sako, kad nenorėtų vėl būti 18-os. Ką jums reiškia 35-eri?
- Metai, mano nuomone, - tai tik skaičiai,
kad žinotum, ką pasakyti, kai kažkas paklaus,
kiek tau metų. Visiškai nesikremtu dėl to, kad
man dabar 35-eri. Niekuomet nesisielojau dėl
bėgančių metų ir neverkšlenau, kad man jau
per daug. Kiekvieni metai kažko prideda, kažko duoda. Su kiekvienais metais keičiasi mano mąstymas dėl daugelio dalykų. Anksčiau
buvau vėjavaikiškesnė, o šiandien jaučiuosi
daug labiau subrendusi. Anksčiau, pavyzdžiui,
nemylėjau gėlių ir nemėgdavau važiuoti kažkur į gamtą, rymoti ten visą dieną, man tai
atrodydavo nuobodybė. Tačiau dabar viskas

pasikeitė, be galo myliu gėles, jų turiu labai
daug ir kasdien kiekvieną jų paglostau, palaistau ir t.t. O į sodybėlę prie Vištyčio ežero
važiuočiau kone kasdien ir sėdėčiau tame pušynėlyje valandų valandas. Vieni sakytų, kad
senstu, žinoma, kad nejaunėju, bet man be
galo patinka mano amžius ir abejoju, kad kada
nors dejuosiu dėl to, kad sensiu. Tikiu, kad iš
kiekvienų metų mokėsiu pasiimti visus pliusus ir džiaugsiuosi kiekvienais savo metais.
- Kitados juokais pasivadinote „santykių eksperte“. Šiuo metu esate susižadėjusi, tai bus antroji jūsų santuoka.
Kaip manote, ar dabar į santykius žiūrite paprasčiau, brandžiau? Kokią pamoką
išmokote iš ankstesnių santykių?
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- „Santykių ekspertais“ mes galime vadintis visi. Ir lygiai taip pat visiems tie santykiai gali nepasisekti. Žinoma, pamokyti ir
pasakyti, kaip reikėtų daryti, yra labai paprasta, deja, padaryti arba išsaugoti griūvančius santykius yra be galo sunku. Į santykius aš visuomet žiūriu ir visuomet žiūrėjau rimtai, nerimtų santykių (jei tokių
būna) niekada neturėjau. Deja, pirma santuoka nepasisekė, ir tikrai ne todėl, kad mano požiūris į santykius buvo kažkoks ne
toks. Gal buvome per jauni, gal nemokėjome
prisitaikyti... Priežasčių visuomet galima
ieškoti ir visuomet jų rasi. Tik ar verta jų
ieškoti? Manau, tikrai ne.
Nepasakyčiau, kad dabar į santykius žiūriu kažkaip kitaip nei tuomet, kai tekėjau, kai
man buvo 21 metai. Juos vertinu ir branginu
lygiai taip pat. Tikiuosi, kad ši santuoka bus
paskutinė. O kaip bus iš tiesų, mes niekas
nežinome. Kaip sakoma, mes planuojame, o
Dievas juokiasi. Manau, kad laimingoje santuokoje svarbiausia girdėti vienam kitą ir sugebėti tenkinti ne tik savo, bet ir mylimo
žmogaus poreikius. Tiesiog neužmiršti, kad
esi ne vienas, kad šalia yra tavo mylimas
žmogus.
- Kaip manote, kas yra sėkmingų santykių pagrindas?
- Įsiklausymas į vienas kito poreikius ir
gyvenimas ne tik dėl savęs, ne tik sau, bet ir
dėl mylimo žmogaus. Tikra meilė ne prašanti, tikra meilė yra duodanti.
- O kas didžiausias santykių priešas?
- Meilės nebuvimas. Dažnai žmonės meilę painioja su prieraišumu, bet tai tikrai ne tas
pats. Jei meilės nėra, santykiai pasmerkti.
- Sako, kad meilę nuolat reikia pakurstyti. Kaip tai darote jūs su Andriumi?
- Tiesiog mylime - aš jį, jis mane. To tikrai užtenka puikiems santykiams. Kai meilė yra, nereikia nieko kurstyti, jausmas pats
savaime dega.

GyveniMas
viską pakreipė
kita vaGa, lyG
nujausdaMas,
kad čia kažkas
ne taip...
- Daugelis dar pamena laikus, kai
Andrius ir pats dirbo „TV pagalboje“.
Kartais atrodo, kad esate visiškai skirtingi - jis ramus, o jūs kibirkštis. Kaip
surandate bendrą kalbą?
- Skirtingi charakteriai ir būdas tikrai
nėra kliūtis santykiams. Žinoma, reikia mokėti prisitaikyti ir priimti žmogų tokį, koks

8

„LaisvaLaikio“ interviu
jis yra. Jokiais būdais nebandyti jo keisti.
Pakeisti nė vieno žmogaus neįmanoma. Jei
koks savanaudis kažkokį žmogų ir privertė
pasikeisti, tikrai nemanau, kad santykiai nuo
to pagerėjo. Tas žmogus tapo tiesiog auka.
O sveikuose ir geruose santykiuose jokios
aukos neturi būti. Kiekvienas iš dviejų privalo išlikti savimi ir priimti žmogų tokį,
koks jis yra, reikia kurti santykius arba juos
tiesiog nutraukti, jei jauti, kad tai ne tas
žmogus. Mes su Andriumi esame tikrai
skirtingų charakterių, tačiau tai yra pranašumas, o ne minusas, nes savo skirtumais
mes puikiai vienas kitą papildome. Taip dar
įdomiau.
- Auginate sūnų Marką iš pirmos santuokos, ar jis lengvai priėmė į šeimą naują narį - Andrių?
- Po skyrybų, kai atsirado Andrius, viskas vyko natūraliai, be jokio skubėjimo, po
truputį. Markui Andrius labai patinka, jie
puikiai sutaria. Iš karto susidraugavo. Andrius jokiu būdu nebando Markui atstoti tėčio,
juo labiau kad tėtis iš Marko gyvenimo niekur nedingo, jie ir toliau bendrauja, dažnai
leidžia laiką kartu. Andrius Markui daugiau
draugas, kuris padeda jam ruošti pamokas,
pasakoja įdomius dalykus apie gamtą, kosmosą, aviaciją, sportą.
- Kokia esate mama? Sunku jus įsivaizduoti griežtai grasančią pirštu...
- Žinoma, kad kaip mama būnu visokia.
Visuomet mylinti, glaudžianti ir guodžianti,
kai sunku ar kažkas nesiseka. Drąsinanti, kai
neužtenka pasitikėjimo ko nors imtis. Besidžiaugianti kad ir nedideliais pasiekimais.
Lepinanti, bet ir reikalaujanti. Be abejo, būnu ir griežta tuomet, kai reikia, visuomet
primenanti apie pareigas, kurių išvengti Markui nepavyksta, kad ir kaip kartais norėtų
išsisukti. Kaip ir kiekviena mama, būnu visokia, nes norint išauginti dorą ir atsakingą
žmogų būti tik gerai, ko gero, neužtenka.
- Vis dėlto kartais reikia pailsėti ir
nuo mylimojo, ir nuo mamos pareigų, ir
nuo darbų. Kaip tokiais atvejais save palepinate ir atsipalaiduojate?
- Geriausias ir labiausiai atpalaiduojantis
laikas man - buvimas su šeima. Nemėgstu
keliauti ar kažkaip kitaip atsipalaiduoti nuo
darbų viena. Todėl visą savo laisvalaikį leidžiu
su šeima, kartais ir su draugais. Pats smagiausias atsipalaidavimas - būti kartu su tais,
kuriuos labiausiai myliu.
- Kas jums yra tobulos atostogos?
- Tobulos atostogos tuomet, kai nereikia
niekur skubėti, kai galva neapkrauta mintimis apie gausybę dalykų, kuriuos reikia padaryti. Labiausiai vertinu pažintines keliones, kartais smagu ir poilsinėse pabūti, ta-

Fotografija: Aistė Gucaitienė
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Metai - tai tik
skaičiai, kad
žinotuM, ką
pasakyti, kai
kažkas paklaus,
kiek tau Metų
čiau mūsų šeimai greitai nusibosta gulėjimas prie baseino, tad mieliau renkamės
pažintines. Šią vasarą atostogų ar didesnių
išvykų neplanuojame, nes nelabai turėsiu
laiko. Didžioji dalis mano vasaros praeis
greitkelyje Kaunas-Klaipėda. Viename iš
barų, kuriam aš vadovausiu. Manau, tam
tikra prasme man tai bus nerealus laikas.
Labai laukiu starto, nes tikiu, kad man tai
bus be galo įdomu. Visą kitą laiką, kiek jo
liks, ketinu leisti su šeima prie Vištyčio.
Ten turime nedidelį namelį pušyne. Tikra
ramybės oazė, rojaus kampelis, kuriame pailsi ne tik kūnas, bet ir siela.
- Nori nenori, eterio moterų grožio
paslaptys visuomet domina televizijos
žiūroves. Kokių turite grožio puoselėjimo
ritualų?
- Kažkokių ypatingų ritualų neturiu. Kartą per mėnesį dažau plaukus, apsilankau pas
manikiūro ir pedikiūro specialistę. Kartais
namuose veido odą palepinu natūraliomis,
pačios pagamintomis kaukėmis iš kiaušinio
baltymo, citrinos ir medaus, atgaivinu odą
šaldytos žaliosios arbatos ledukais. Keturis
kartus per savaitę sportuoju sporto klube ir,
be abejo, žiūriu, ką dedu į burną. Valgau, kad
gyvenčiau, o ne gyvenu, kad valgyčiau. Manau, tai svarbi taisyklė ir nereikės savęs alinti įvairiausiomis dietomis. Jei noriu ledų ar
torto gabalėlio, jį visuomet suvalgau, tik tai
darau protingai, tokius skanėstus valgau ryte, kad vėliau turėčiau laiko sudeginti kalorijų perteklių.
- Suvalkietiška tartis - viena jūsų vizitinių kortelių. Iki šiol gyvenate Marijampolėje, nepagalvojate, kad metas
kraustytis į sostinę, juk veikiausiai čia
turite vis daugiau reikalų?
- Niekada nesižavėjau dideliais miestais,
nebent studijų laikais. Kai savo darbe per
dieną nuvažiuoju vidutiniškai apie 400 km,
atstumas nuo Marijampolės iki Vilniaus, juo
labiau iki Kauno manęs nė kiek negąsdina.
Man patinka gyventi Marijampolėje, visų pirma tai labai gražus ir atsinaujinęs miestas.
Čia daugelis vieni kitus pažįsta. Didžiausias
pliusas, kad čia nėra automobilių, spūsčių,
todėl patekti iš vieno miesto galo į kitą galima per 15 minučių. Man patinka, kad čia nėra šurmulio, tokio kaip didmiesčiuose. Kol
kas tikrai neketinu Marijampolės iškeisti į
jokį kitą miestą.
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

Kai meilė yra,
nereiKia nieKo
Kurstyti, jausmas
pats savaime dega
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3
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Veidai

Veidai

Į išskirtinę vakarienę rinkosi

stilingi svečiai

Aktorė Gražina Baikštytė

Verslininkai Inga ir Aivaras Stumbrai

Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė
su vyru Vitalijumi Jančenkovu

Drabužių kūrėja Sandra Šernė
su vyru futbolininku Darvydu

Dainininkė
Ingrida Martinkėnaitė

Žinomi šalies žmonės buvo pakviesti į neeilinę vakarienę, kurią surengė
ispanų kompanija „Borges“. Vakaro svečiai galėjo ne tik pasimėgauti puikia
panorama, atsiveriančia iš restorano „Terrazza“, bet ir paragauti šešių
gurmaniškų patiekalų. Visi jie buvo degustuojami užrištomis akimis - taip
pažadinami visi skonio receptoriai. Prie stalo netrūko ir emocijų - mat visi
svečiai turėjo atspėti, ką ragavo.
Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas
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Modeliai Simona Starkutė ir Solveiga Mykolaitytė
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

„Misis Lietuva 2001“
titulą pelniusios
Ilonos Penkauskienės
dukros Rūta ir Toma
Penkauskaitės
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

Dizainerė Audronė
Bunikienė su dukra Modesta

Renginio vedėja Daiva Tamošiūnaitė
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Veidai

Veidai

10 faktų,

kurių nežinojote
apie Justę Navickaitę
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Visuomet besišypsanti žurnalistė
Justė NaVickaitė (26) puikiai
pažįstama Lietuvos radijo ir televizijos
laidų „Labas rytas, Lietuva“ ir „Laba
diena, Lietuva“ žiūrovams. Niekam
ne paslaptis jos meilė kalbai ir pelnytas
kalbos grynuolio titulas, tačiau šįkart
Justė „Laisvalaikiui“ atskleidė dar
daugiau faktų apie save.

Krepšininkai Antanas
s, Jonas Valančiūnas
ska
iau
Kaval
tė
ir Adas Juškevičius prista
nės
Lietuvos krepšinio rinkti
ės
aprangas, kurias jie vilk
oje
Rio de Žaneiro olimpiad

s
i
a
i
l
e
d
o
m
o
t
r
i
trumpam v
uotė
Jono Valančiūno tatuir
ės
rtin
spo
iš
ojo
subtiliai kyš
aprangos

Stasio Žumbio nuotr.

Lietuvos vyrų krepšinio
Sostinėje pristatytos nacionalinės
i vyrai sieks pergalių
rinktinės aprangos, kurias vilkėdam
am modeliais tapę krepšiRio de Žaneiro olimpiadoje. Trump
TanaS KaVaLiauSKaS ir
ninkai JonaS VaLančiūnaS, an
ros nuotaikos ir netgi atskleiadaS JušKeVičiuS nestokojo ge
ame futbolo čempionate.
dė, ką palaiko šiuo metu vykstanči
teigė, kad
tę krepšininkai vieningai
Naujas aprangas prista
ti patogi ir nedimas, o apranga turi bū
aikštelėje svarbiausia žai
komandos kapisti, ar nenorėtų pasekti
varžanti judesių. Paklau
papildyti tatuiį
izd
yzdžiu ir savo įva
tono Roberto Javtoko pav
sijuokė. „Gal
nu
ai
šči
aik
štaūgiai tik šm
ruotėmis ant rankų, auk
kavo A.Kavairkti tokias kojines“, - juo
pirmiausia reikėtų nusip
turi ir J.Vatę
uotę ant peties. Tatuiruo
liauskas, turintis tatuir
kyšantis iš
ai
tili
sub
yra rožinio piešinys,
lančiūnas - ant jo kaklo
sportinių marškinėlių.
riama liegiausia dėmesio buvo ski
Nors renginio metu dau
vykstantu
me
pšiniui, kalbų apie šiuo
gti. J.Vatuvių taip mėgstamam kre
en
išv
yko
natą taip pat nepav
liauskas
tį pasaulio futbolo čempio
ava
A.K
o
ą,
and
Rumunijos kom
lančiūnas sakė sirgęs už
nd
iko isla ai.
ūdį čempionate jam pal
išdavė, kad neblogą įsp
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laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Eimantė JURŠĖNATĖ

 Gyvenime Justė vadovaujasi optimistišku credo, kad pabaigoje viskas bus gerai.
Jei viskas nėra gerai, vadinasi, dar ne pabaiga.
 Ji neslepia, kad mėgsta retkarčiais pakeisti kvepalus, bet dažniausiai grįžta prie
mėgstamiausių - Lanvin „Éclat d’Arpège“.
 Mergina svajoja kada nors aplankyti
Australiją ir Naująją Zelandiją, o labiausiai
įsiminusia vadina kelionę į Gruziją dėl visiškai kitokios, nepažintos kultūros.
 Labiausiai Justę erzinančios kitų žmonių
savybės - kategoriškumas ir bandymas
įpiršti savo nuomonę, o savoji - užsispyrimas, kartais padedantis, o kartais labai
trukdantis.
 Žavioji žurnalistė niekada iš namų neišeina be žiedo ir auskarų. Be jų jaučiasi ne
visai apsirengusi.
 Mėgstamiausios gėlės - tulpės, frezijos
ir narcizai.
 Justės automobilyje visais metų laikais galima rasti puodelį kavos, šiltuoju sezonu badmintono raketes bei tinklą, o kai atsiranda grybų - botus ir pintinę.
 Vairuodama mergina beveik visada ką
nors dainuoja arba niūniuoja. Tą patį daro
ir ruošdama maistą.
 Didžiausi J.Navickaitės autoritetai ir
įkvėpėjai - mama ir tėtis.
 Iš Justės niekas nesitikėtų, jeigu ji staiga netektų optimizmo: „Iki šiol visada ir
visur pavyksta atrasti teigiamų dalykų.“

Parengė Greta AlišAuskAitė
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3
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Pažintis

Ernesta statkutė
Statkutė lietuvaites puošia šiltų jausmų kupinais juvelyrikos dirbiniais
DOsJĖ
n Gimimo data: 1988 04 17
auro ir
n Išsilavinimas: interjero dizaino bakal
rikos
juvely
o
Gerlik
us
magistro studijos, Darija
mokykloje įgytas 1 ir 2 juvelyrikos lygis
n Svajonių šalys: Indija, Kinija
i,
n Gyvenimo šūkis: tik svarbu labai norėt
tikėti
pasistengti ir
lumas,
n Asmeninės savybės: drąsumas, atkak
as
užsispyrim
is
n Laisvalaikio pomėgiai: tapyba, linijin
ės
kelion
as,
piešim

lius, ką nors kaldavau, siūdavau drabužius
sau ir lėlėms, megzdavau, kurdavau gėlių
kompozicijas. Man patiko darbas rankomis ir
patiriamas geras jausmas. Manau, tokiam potraukiui įtakos turėjo ir tai, kad mano šeimoje ne viena moteris užsiima menu: močiutė,
teta ir pusseserė mezga iš lino, mama gamina aksesuarus iš odos. Taigi, galima sakyti,
visa mano giminė pilna kūrėjų, mus traukia
viskas, kas susiję su menu. (Šypsosi.)

Juvelyrė Ernesta Statkutė geriausia drauge ir patarėja
laiko savo mamą, dizainerę Vilmą Statkuvienę
Vilmanto Mo nuotr.

Profesionali interjero dizainerė vilnietė ErnEsta statkutė (28) jau pusantrų metų
įgytas žinias taiko ir juvelyrikoje, kurdama įspūdingus, architektūros detalių pripildytus papuošalus. Šiemet Ernestai kultūros ministerija suteikė meno kūrėjo statusą, o XIII
tarptautinės Baltijos juvelyrikos parodos metu vykstančiame meno konkurse „Mano
namai“ pelnyta pirma vieta suteikė dar daugiau pasididžiavimo savimi. „Laisvalaikiui“
ji atskleidė, kad nebijo būti nukopijuota, o savo mamą, žinomą odos dirbinių dizainerę
Vilmą statkuvienę, vadina ne tik geriausia drauge, bet ir kolege.
Greta AlišAuskAitė
- Kaip nuo interjero dizaino perėjote
prie juvelyrikos? Galbūt jau seniai kirbėjo mintis tuo užsiimti?
- Tai nevisiškas perėjimas, nes pagrindinis mano pragyvenimo šaltinis ir veikla yra
namų interjero kūrimas. Bet kiek save prisi-
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menu, visada žavėjausi ir domėjausi juvelyrų
darbais, kalbindavau juos mugėse ir ką nors
pirkdavau. Tada nusprendžiau išmokti technikų, įgyti reikiamų žinių ir susiradau privatų
dėstytoją, kad mane išmokytų. Nors pripažinsiu, kad visą vaikystę turėjau potraukį ką
nors konstruoti. Vasaras leisdama pas močiutę Kretingoje, statydavau medžiuose name-

- Jūsų darbai išsiskiria žemiškomis
spalvomis ir sudėtingais architektūros elementais. Kokias technikas ir priemones
dažniausiai naudojate ir kas įkvepia tokiems kūriniams?
- Sunku net viską išvardyti. Ir liejimą, ir
litavimą, ir frezavimą, ir dar daug noriu išbandyti. Mano mokytojas moko nusipieši eskizą ir
tada galvoti, kaip tai sukurti, kokias medžiagas
ir technikas naudoti, todėl kaskart pasirenkama
kitokia. Daugiausiai idėjų ir energijos įsikraunu
iš gamtos. Nes visą vaikystę buvau labai sportiška, išbandžiau daugybę būrelių: fechtavimąsi, lengvąją atletiką, šaudymą, plaukimą, šokius
ir taip pamėgau leisti laiką gamtoje. Interjero
dizaino studijos papildė juvelyrikos dirbinių kūrybą technikomis, konstrukcijomis. Iš ten atėjo konstruktyvas, skulptūriniai darbai, mažoji
miniatiūra kaip objektas. Mano darbuose vyrauja sidabras, kartais auksas, o spalvinę gamą
papildo emalis. Apskritai mano dirbiniai yra
skirti labiau vakarui, išskirtinėms progoms, o
ne kasdien nešioti, nes reikia nemažai atsargumo, norint jų nepažeisti.
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

- Jūsų mama Vilma kuria susižavėjimą
keliančius odos dirbinius. Ar jos pavyzdys
irgi įkvėpė rinktis kūrybos kelią? Galbūt jaučiate savotišką konkurenciją ar kaip tik priešingai - turite minčių sujungti abiejų kūrybą?
- Mama yra ne tik mane įkvepiantis, bet ir
visada palaikantis žmogus. Net kurdama interjero dizainą nusiunčiu jai eskizus ir sulaukiu
pastabų, ji pakritikuoja arba pagiria. Komandiškai viena kitos darbus komentuojame. Mamos
kūryba yra tiesiog įspūdinga, jaunatviška, tuo
daugelis stebisi. Ji pašėlusi, visur dalyvaujanti
ir norinti kuo daugiau išbandyti, užsiima daug
kuo, ką veikia šiuolaikinis jaunimas. Aš ją pasiimu į draugų kompaniją nes mūsų draugai jau
susimaišę ir nėra amžiaus skirtumo. (Šypsosi.)
Manau, mes abi viena kitą įkvepiame. Be to,
norėtume su mama turėti savo butiką senamiestyje, kur abi eksponuotume darbus, kviestume žmones juos apžiūrėti ir jaukiai pasėdėti.

- Visai neseniai atidarėte savo studijądirbtuves. Tai buvo svajonė ar poreikis?
- Anksčiau daug dirbdavau namuose, nuomodavausi darbo vietą ar lakstydavau su lagaminėliu į kavines. Todėl norėjosi savo vietos,
kur galėčiau kalbėti ir parodyti darbus, pavyzdžius, darbo stalą. Apskritai juvelyrika mano saviraiška. Aš į savo darbelius žiūriu
kaip į meno kūrinius, kad nereikėtų stresuoti ir galvoti apie pardavimus. Džiaugiuosi, kad
kurdama galiu atsipalaiduoti, eksperimentuoti, nes tai ne pragyvenimo šaltinis. Kol kas.
Todėl dauguma mano darbų vienetiniai, kupini šiltų emocijų, dirbiniai retai daromi pakartotinai, nenoriu tiesiog štampuoti darbų, geriau sukurti ką nors naujo. Kartais juokiuosi,
kad stovint prie darbo stalo mane užplūsta
energija iš aukščiau ir pačios rankos viską
sukuria. (Šypsosi.) Nors kūrybos procesas
skirtingos trukmės - ir dienos, ir mėnesio.

- O kaip lietuviai - perka ir nešioja ar
dar atsargiai žiūri į tokius ekstravagantiškus jūsų dirbinius?
- Mane labai nustebino žmonių susidomėjimas, kai pirmą kartą buvau mugėje. Dirbiniai patiko skirtingo amžiaus žmonėms.
Ypač nustebino viena garbingo amžiaus klientė, norėjusi pirkti mano žiedą, tik dydis jai
netiko. Aš jai sakiau, kad bus nepatogu su
juo, nes reikės atsinešti ir užsimauti tik
šventėje. O ji man sako: „Vaikeli, matai, kiek
man metų, aš beveik visą gyvenimą praktiškus dalykus nešiojau, tai kiek man liko gyventi, noriu atrodyti įspūdingai.“ Tai tikrai
privertė nusišypsoti. Todėl pirkėjų amžius
labai skiriasi, jauni ieško ko nors įdomaus,
vyresni - įspūdingo ir išskirtinio. Vis dėlto
pirkėjai atkreipė dėmesį į mano pamėgtą akcentą - mažą žmogeliuką. Kai kuriuos žiedus
padarau be žmogeliukų, bet žmonės sako,
kad vis tiek juos ten mato. (Šypsosi.) Man
norisi, kad dirbinys su žmogeliuku žmogui
sukeltų jausmų, leistų susikurti savitą istoriją, interpretaciją. Kad pažiūrėjus į jį kiltų
teigiami jausmai, šypsena. Manau, ne veltui
sakoma, kad jeigu darai su meile, tai perduodi to jausmo dalį ir kitam žmogui.

- O panašiomis technikomis ir priemonėmis yra daug dirbančių Lietuvoje?
Gal jau kopijuojančių pastebėjote?
- Pastaraisiais metais tikrai pastebėjau, kad
padaugėjo juvelyrų, nors savotiška konkurencija skatina tobulėti ir neužmigti ant laurų. Yra
ir panašiai kuriančių, bet nemanau, kad tai kopijavimas. Nes jeigu žmogus paima iš manęs
vieną detalę, uždeda ant savo ir sukurtas darbas
atrodo geriau, nelaikau to kopijavimu, tai patobulinimas. Todėl aš dar patobulinsiu savaip,
kitas vėl kitaip. Ir tai, manau, yra augimas. Todėl plagijavimo niekada nebijojau, tiesiog darbas turi būti geresnis už prieš tai buvusį.

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

- Ar po interjero dizaino darbų ir juvelyrikos dirbinių kūrimo lieka laiko namams bei šeimai?
- To laiko niekada nėra, todėl reikia susidėlioti prioritetus, kam nori skirti laiko. Šiuo
metu man pirmas objektas yra kūryba ir savęs
realizavimas, tobulinimas, paskui draugai ir šeima, nes savo šeimos kol kas neturiu. Vis dėlto,
pasikeitus situacijai, pasikeis ir prioritetai, nes
nesu darboholikė. Man šeima įskiepyta kaip
labai svarbi gyvenimo dalis. Todėl, kol turiu
laiko ir galimybių, tobulėju ir laisvalaikį skiriu

Ernestos Statkutės asmeninio albumo nuotr.

PaŽintis

7 cm aukščio skulptūrėlė, simbolišk
ai
atspindinti išsiskleidžiančią
gyvybę, Ernestai pelnė pirmą viet
ą
tarptautiniame konkurse

kelionėms. Pernai su draugais buvau didelėje
kelionėje - Japonijoje, tai įkvėpė keliems darbams, o šią vasarą keliausiu po Europą.
- Kokiomis svajonėmis ar planais gyvenate?
- Turiu planų dalyvauti keliuose renginiuose, tik reikia laiką susiplanuoti. Dar su
mama galvojame apie bendrą parodą rudenį,
nors kaip būna su tais menininkais - visko
nori, tik su laiku nesusitvarko. (Šypsosi.)
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Iš arčIau

Ryškiausios „Euro
„Euro 2016“ žvaigždės
Ryškiausios
žvaigždėsirirjųjųaistros
aistros

Iš arčIau

Siūlome susipažinti su Europos futbolo čempionato rinktinių garsiausiais žaidėjais. Šiuos vardus šiomis dienomis girdime tikrai dažnai!

Serchijus Ramosas (Sergio Ramos) su
gyvenimo drauge Pilar Rubijo (Pilar Rubio)

EPA-Eltos nuotr.

Šeimos idilija
serchijus ramosas
(sergio ramos, 30)

Du sūnus auginančiam Serchijui Ramosui
netrūksta įvairaus amžiaus gerbėjų
dėmesio - jis mielai su visais pozuoja
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Ispanijos rinktinės žvaigždė gynėjas Serchijus Ramosas garsėja tuo,
kad jau 19-os žaidė pagrindinėje
Madrido „Real“ sudėtyje, nors futbolą profesionaliai žaisti pradėjo tik
14-os. Pirmoji Serchijaus aikštė buvo dykvietė, kurioje jis treniruodavosi. Kitaip nei daugumai futbolininkų, mokytis žaidimo pradmenų jam
sekėsi neįtikėtinai lengvai. 15-os jis
dalyvavo atrankoje į Sevilijos futbolo klubą, o po trejų metų jam jau buvo suteikta garbė ginti šalies garbę
nacionalinėje rinktinėje. Jis iškart

tapo atradimu. Geriausi futbolo klubai siekė persivilioti jaunąjį talentą
ir galop jis pateko į „Real“, kuriame
iš pradžių gaudavo nedidelį, aišku,
palyginti su kolegomis, atlyginimą.
Dabar S.Ramosas per metus uždirba
daugiau kaip 10 mln. eurų. Įdomu,
kad bendrojo lavinimo mokyklą
sportininkas baigė tik būdamas
28-erių.
S.Ramoso gyvenimo draugė yra
žurnalistė Pilar Rubijo (Pilar Rubio,
38), kuri jam padovanojo du sūnus Serchijų jaunesnįjį ir Marką. Serchijus
primygtinai norėjo, kad Pilar mestų
darbą ir augintų vaikus. Ji gana ilgai
priešinosi, kol galų gale pasidavė.
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

Tomas Miuleris (Thomas Mueller) su žmona
Liza (Lisa) per nacionalinius renginius pasipuošia
nacionaliniais Vokietijos krašto drabužiais

Per žmoną - aistra žirgų sportui

Tomas miuleris
(Thomas mueller, 26)

Vokietijos rinktinės žaidėjas Tomas
Miuleris pirmą kartą į aikštę išbėgo būdamas ketverių, o po 18 metų pelnė geriausio pasaulyje puolėjo vardą. Kad ir
kaip būtų keista, jo karjera prasidėjo nuo
begalinio laukimo ant atsarginių suolelio.

Bet Tomui vis dėlto pavykdavo pasižymėti per kelias minutes rungtynių pabaigoje,
kai jis būdavo išleidžiamas į aikštę. Ir gana greitai jis tapo geriausiu Vokietijos
„Bayern“ klubo žaidėju. Futbolininkas pasižymi nuostabiu gebėjimu: jis yra universalus ir aikštėje gali užimti bet kokią
poziciją. Šlovė T.Miulerio nesugadino: ko-

legos tvirtina, kad jis visiškai nekonfliktiškas, visur ir visada stengiasi padėti ir
niekad neįsipainioja į skandalus. Aistruoles žavėjo jo mėlynos akys ir šypsena, bet
2009 m. jų viltys žlugo: Tomas vedė modelį, vardu Liza (Lisa, 27). Beje, per žmoną Tomas įgijo naują hobį: dabar, be futbolo, jis domisi ir žirgų sportu.
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Sportinių
automobilių kolekcija

Madų šou

Manuelis nojeris
(Manuel neuer, 30)

Vokietijos rinktinės vartininkas
Manuelis Nojeris pirmą kartą į vartus
stojo būdamas 4 metų. Dabar jo pavardę žino net tie, kas ne itin domisi futbolu. Jo pagrindinis „triukas“ - dažnai
palikti vartus, bet nepraleisti įvarčių.
Talentingas mėlynakis sportininkas
ne iškart pelnė populiarumą. Karjerą
Vokietijos rinktinėje jis pradėjo kaip
atsarginis vartininkas, bet kartą jam
nusišypsojo Fortūna: pagrindinis vartininkas gavo nedidelę traumą, ir būtent tai buvo Manuelio šansas. M.Nojeris žaidžia Miuncheno „Bayern“ ir čia
jau pelnė 11 trofėjų. Klube jis gauna 15
mln. eurų metinį atlyginimą. Beje, didelę pajamų dalį jis skiria labdarai.
Jei ne futbolas, Manuelis tikrai galėjo patekti į modelių verslą. Bet likimas patvarkė kitaip. Užtat iki šiol
mėgsta lankytis garsiausių mados namų naujausių kolekcijų pristatymuose
Milane, Paryžiuje ir kitur. M.Nojeris
kol kas nevedęs. Jis ilgai susitikinėjo
su Katrina Gilch (Kathrin Gilch) ir net
ruošėsi vestuvėms, bet dėl nežinomų
priežasčių jie vis dėlto išsiskyrė. Dabar
futbolininkas susitikinėja su studente
Nina, bet apie jų santykius kol kas žinoma nedaug.

ovičiaus
Žiūrovų tribūnose - Zlatano Ibrahim
umis
sūn
su
er)
Seg
ena
žmona Helena Seger (Hel

zlatanas ibraHimovičius
(zlatan ibrahimovic, 34)
Švedas puolėjas Zlatanas Ibrahimovičius - vienas temperamentingiausių futbolininkų. Jo slaptasis ginklas
aikštėje - nenuspėjamumo ir aukšto
ūgio (195 cm) derinys, todėl jis beveik
visada laimi kovą dėl kamuolio ore.
Pirmąją sutartį Zlatanas sudarė
gimtojoje Malmėje su vietos klubu.
Emocionaliu žaidimu jis atkreipė Europos klubų trenerių dėmesį ir 2011 m.
priėmė olandų komandos „Ajax“ pasiūlymą. Bet pasirodė, kad Zlatanas ne mėgėjas užsibūti vienoje vietoje:
futbolo klubus jis keitė kaip pirštines,
kol 2012 m. pateko į prancūzų klubą

„Paris Saint Germain“. Su „paryžiečiais“ švedas keturis kartus tapo Prancūzijos čempionu ir užėmė pirmąją
vietą geriausių puolėjų sąraše.
Nuo 2001 m. jis taip pat žaidžia
nacionalinėje rinktinėje. Jo metinės
pajamos yra per 20 mln. dolerių. Zlatanas netaupo pinigų juodai dienai, o
su malonumu juos leidžia: jis kolekcionuoja išskirtinius sportinius automobilius.
Tokiam aukštam, karštam sportininkui nuo jaunystės netrūko moterų
dėmesio. Gerbėjų nusivylimui jis yra
seniai vedęs švedę aktorę ir modelį
Heleną Seger (Helena Seger, 45). Ji
jam pagimdė du žavius vaikus - Maksimilijaną ir Vinsentą.

Belgas saugas Edenas Azaras
aistrą futbolui paveldėjo. Jo tėvas
taip pat buvo futbolininkas, kaip ir
trys broliai. Jo talentas - greitis ir
nenuspėjamumas. E.Azaras yra dažnai lyginamas su legendiniais L.Mesiu ir K.Ronaldu. Karjerą jis pradėjo Belgijos klubuose, vėliau persikėlė į Prancūziją, ten tapo Lilio klubo žaidėju. Šiame klube sėkmingai
žaidė 8 metus ir atkreipė sporto
specialistų dėmesį. Dabar Edenas

Didžiulis dėmesys sūnui

krištianas ronaldas
(Cristiano ronaldo, 31)

Krištiano Ronaldo daug pristatinėti nereikia. Portugalas sportininkas savo talentu seniai
pelnė vyrų aistruolių pagarbą, o modelio išvaizda - silpnosios lyties atstovių susižavėjimą.
Krištianas negimė garsus. Didžioji futbolo
žvaigždė pradėjo žaidėjo karjerą nuo žemiausio
laiptelio - mažai žinomoje komandoje „Andorinha“, kurioje administratoriumi dirbo jo tėvas. Žingsnis po žingsnio, K.Ronaldo talentas
atvedė jį į „Manchester United“. Trenerio sero Alekso Fergiusono (Alex Ferguson) pastangomis futbole prasidėjo K.Ronaldo epocha.
2009 m. anglų klubas Krištianą už rekordinę
80 mln. dolerių sumą perleido Madrido „Real“.
Nuo tada futbolininkas įgijo brangiausio žaidėjo statusą. Jo metinės pajamos „Real“ siekia
daugiau kaip 30 mln. dolerių. Taip pat jis reguliariai žaidžia Portugalijos rinktinėje.
Sportininko asmeninis gyvenimas nėra
toks sėkmingas. Išsiskyręs su Irina Šeik (Irina
Shayk), jis daugiau su niekuo ilgiau nebendravo.
Beje, panelės, kurios taikosi jam į žmonas, turi
būti pasiruošusios, kad po vestuvių jų pavardė
bus visai ne tokia jau garsi. Krištianas Ronaldas - futbolininko dvigubas vardas, o jo pavardė - duš Santušas Aveiras (dos Santos Aveiro).
Vis dar netyla kalbos ir spėlionės, kas yra
jo penkiamečio sūnaus Krištiano Ronaldo jau-

Futbolininkų šeimos dinastija
EdEnas azaras
(Eden Hazard, 25)

Krištianas Ronaldas (Cristiano Ronaldo) su
sūnumi Krištianu Ronaldo jaunesniuoju, mama
Marija Dolores (Maria Dolores) ir broliu Hugo

žaidžia „Chelsea“ ir yra nepamainomas nacionalinės rinktinės saugas,
su ja jau sužaidė 62 rungtynes. Paga
l
sutartį su „Chelsea“ iki 2020 m. jis
uždirbs 57 mln. svarų.
Edenas - visai ne vakarėlių mėgėjas. Daugelio futbolininkų sutuoktinės - modeliai ir aktorės, o jo - tiesiog žmona. Savo draugę Natašą jis
įsimylėjo būdamas 14-os, ji yra jo
pirmoji ir vienintelė meilė. Kai jai
sukako 18, E.Azaras ją vedė. Dabar
pora augina 3 sūnus ir visus svarbius sprendimus sutuoktiniai priima
drauge.
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

nesniojo (Christiano Ronaldo Jr.) motina. Vieni tvirtina, jog sūnų pagimdė surogatinė motina, kiti teigia išsiaiškinę, jog tai vienos nakties nuotykio su brite studente vaisius - esą
sūnaus už didžiulę sumą ji oficialiai atsisakiusi. Kaip ten bebūtų, futbolo žvaigždė dievina
berniuką, kurį auklėja jo mama. Daug laiko su
sūnumi praleidžiantis Krištianas ėmėsi pats
vadovauti sūnaus futbolo treniruotėmis.
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Žeraras Pikė (Gerard Pique) su tėvais ir broliu Marku (Marc)

Garetas Beilas (Gareth Bale) įmuštus
įvarčius visada skiria mylimajai
Emai Rys Džouns (Emma
Rhys Jones) siųsdamas širdutę

EPA-Eltos nuotr.

Pomėgis
„taškytis“ pinigais
roBertas levandovskis
(robert lewandowski, 27)
Lenkijos rinktinės kapitonas Robertas
Levandovskis - vienas pajėgiausių Lenkijos žaidėjų. Jis net penkis kartus tėvynėje
buvo pripažintas „metų futbolininku“.
Sportinę karjerą Robertas pradėjo klube
„Partyzant“, kuriame dirbo jo tėvas. Futbolininkas nuėjo ilgą kelią, pakeitė kelis
klubus, kol „priaugo“ iki „Bayern“, kuris
už jį sumokėjo 40 mln. eurų. Beje, 2015 m.
jis tapo naujo rekordo autoriumi, vos per
9 rungtynių su „Wolfsburg“ minutes įmušęs 5 įvarčius į varžovų vartus. Su Lenkijos rinktine jis žaidė 76 rungtynes, o 31 iš
jų baigėsi pergale. Šio talentingo puolėjo
honoraras - 12 mln. eurų per metus. Šis
sportininkas garsėja ne tik sėkmingu žaidimu, bet ir pomėgiu „taškytis“ pinigais.
Pavyzdžiui, jis lengvai gali pakloti 5 tūkstančius eurų, kad nusipirktų duonos, iki
artimiausios kepyklėlės nuskridęs sraigtasparniu.
2013 m. jis vedė lenkę karatistę Aną
Stachurską, 27. Į iškilmes buvo pakviesti
300 svečių, o Lenkijos televizijos kanalai
šventę transliavo tiesiogiai. Beje, nuotraukos iš bernvakario, kurį Robertas šventė
Prancūzijoje, taip pat apskriejo visą pasaulį ir labai priminė kadrus iš to paties pavadinimo filmo.

Pokerio turnyrai
Žeraras Pikė
(Gerard Pique, 29)

Futbolininkas dievina savo sūnus
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Su dainininke Šakira (Shakira)

Ispanijos rinktinės žaidėjas Žeraras
Pikė yra garsus ne tik tuo, kad yra dainininkės Šakiros (Shakira, 39) gyvenimo
draugas. 2010 m. dainininkė kūrė klipą
pagal dainą „Waka Waka“, kuri tapo pasaulio futbolo čempionato himnu. Žeraras, Ispanijos rinktinės gynėjas, dalyvavo filmavime. Jie susipažino ir iškart
vienas kitam patiko. Pora drauge augina
du žavius sūnus - Milaną ir Sašą.
Nepaisant ryšių su legendinės
„Barselonos“ vadovybe (jo senelis buvo klubo viceprezidentas) Žeraras į
didįjį futbolą prasimušė pats. Jo karjera prasidėjo klube „Manchester
United“, kuriame atsiskleidė jo sportinis talentas ir tik po to jis buvo perleistas ispanų „Barselonai“. 2010 m.
su Ispanijos rinktine jis tapo pasaulio
čempionu, o 2012 m. - Europos čempionu. Jo vidutinis metinis atlyginimas - 7 mln. eurų. Įdomu, kad šeimos pajamas papildo dar viena
Ž.Pikė aistra: jis periodiškai išlošia
dideles sumas pinigų šalies pokerio
turnyruose.

Įvarčiai skiriami
mylimajai
Garetas Beilas (Gareth Bale, 26)

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

Vienas garsiausių Velso rinktinės žaidėjų Garetas Beilas nuo vaikystės svajojo tapti futbolininku. Jo pirmasis treneris buvo
tėtis, o pirmoji aikštė - pievelė vietos parke.
Devynerių Garetas jau treniravosi anglų
„Sauthampton“ klubo mokykloje, 18-os pradėjo žaisti „Tottenham Hotspur“ ir ten neliko
nepastebėtas. Netrukus jis pelnė iškart du
titulus - geriausio jaunojo žaidėjo ir geriausio
Anglijos futbolininko. Tituluotą sportininką
pastebėjo „Real“ treneriai ir pasirašė sutartį
su Anglijos klubu - G.Beilas ispanams atsiėjo 100 mln. eurų. Dabar jo metinės pajamos 20 mln. eurų.

Garetas - labai romantiškas vaikinas. Įmuštus įvarčius jis visada skiria mylimajai Emai Rys
Džouns (Emma Rhys Jones, 24), kuri jam pagimdė dvi dukras. Jie augina trejų metukų Albą
Violą ir kovo mėnesį gimusią Navą Valentiną.
Įmušęs įvartį jis neužsiplėšia marškinėlių
ir nepuola į kolegų būrį, o delikačiai sudeda
pirštus širdute - tai simbolizuoja jo meilę šeimai. Beje, jis net užpatentavo savo firminį ženklą, taigi nė vienas kitas futbolininkas šio ženklo viešai rodyti negali.

Robertas Levandovskis (Robert
Lewandowski) su žmona Ana

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Mila Kunis
laukiasi
antrojo vaikelio
JAV aktorių pora MilA Kunis (Mila
Kunis, 32) ir EštonAs KAčEris
(Ashton Kutcher, 38) laukia gimstant antrojo vaikelio.
Jie jau augina dukrelę Vjat Izabel
(Wyatt Isabelle), kuriai spalio 1-ąją sueis dveji metukai. M.Kunis ir E.Kačeris
praėjusią liepą susituokė per slaptą ceremoniją. Tačiau jie pažįstami gerokai
ilgiau. Aktoriai susipažino dešimtajame
dešimtmetyje filmuojant juostą „Tas
8-ojo dešimtmečio šou“ („That ‘70s
Show“). E.Kačeris neseniai pabrėžė,
kaip smarkiai jo gyvenimą pakeitė dukrelės gimimas. „Anksčiau man patiko
leisti laiką klubuose - visuomet su kokteiliu ir gražių merginų apsuptyje, - sakė jis. - Kai žvelgiu iš šių dienų perspektyvos, kartais pagalvoju: Dieve, buvo siaubinga...“

Pau Gasolio
baimės

TūksTančiai už dvi
princesės dianos sukneles

Ispanijos krepšinio žvaigždę Pau
Gasolį (Pau Gasol, 35) apėmė Zikos
baimė: prieš išvykdamas į olimpines
žaidynes Brazilijoje, jis svarsto galimybę užsišaldyti savo spermą.
„Aš ieškojau informacijos apie Ziką, ir
ji patvirtino mano būgštavimus, nors rizika ir minimali, - Madride pareiškė krepšininkas. - Spermos užšaldymas yra viena
iš galimybių, kurią reiktų apsvarstyti“.
Zikos virusas šiuo metu siautėja Pietų
ir Vidurio Amerikoje. Brazilijoje virusu iki
šiol užsikrėtė pusantro milijono žmonių. Tai
labiausiai Zikos alinama šalis. Zika negimusiems vaikams gali sukelti mikrocefaliją.
Vis dėlto ekspertai mano, kad tikimybė
užsikrėsti virusu per olimpiadą yra maža.
Tačiau tai nenuramino P.Gasolio, atstovaujančio JAV „Chicago Bulls“ klubui. „Nerimas
yra labai didelis“, - pabrėžė jis. Krepšininkas
teigė dar nesąs galutinai apsisprendęs, ar iš
tikrųjų vyks į žaidynes Rio de Žaneire.

EPA-Eltos nuotr.

Ziką daugiausiai platina uodai. Tačiau
Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia
dėmesį į tai, jog yra vis daugiau požymių,
kad virusas perduodamas ir lytiniu keliu.
Taigi moterys ir vyrai, kurie planuoja pradėti kūdikį, mažiausiai šešis mėnesius po
grįžimo iš Zikos apimtų teritorijų šių planų turėtų atsisakyti.

Už daugiau kaip 130 000 eurų aukcione Londone parduotos dvi 1997 metais autoavarijoje žuvusios princesės
Dianos (Diana) suknelės. Tarp jų yra
vakarinė suknia, kuria Diana vilkėjo
lankydamasi teatre Vienoje.
Už turkio spalvos žvilgantį apdarą
vienas britų muziejus, kurio pavadinimas neskelbiamas, sumokėjo 96 000 svarų (120 000 eurų). Ši suknelė „labiau
primena Holivudo blizgesį nei kitos, kurias ji nešiojo“, - sakė aukciono organizatorius Keris Teiloras (Kerry Taylor).
Tas pats muziejus įsigijo ir languotą,
taip pat turkio spalvos, suknelę, kurią
Diana vilkėjo Venecijoje. Žiniasklaida
tada šį princesės apdarą pajuokiančiai
vadino „gūnia“. Už ją sumokėta 11 250
svarų (14 000).
Teigiama, kad abi šias suknias buvusios princo Endriu (Andrew) žmonos
Saros Fergiuson (Sarah Ferguson) motina Siuzan Barantes (Susan Barrantes)
pardavė vienai dėvėtų rūbų parduotuvei.

Romą valdys
gražuolė merė
Remiantis pirminiais rezultatais, populistinis „Penkių žvaigždučių judėjimas“ pasiekė didelių laimėjimų Italijoje. Šio judėjimo
kandidatė VIRdžInIja RaGI (Virginia Raggi, 37) taps pirmąja
moterimi Romos mere.

Roma išsirinko pirmąją moterį merę
Virdžiniją Ragi (Virginia Raggi)

EPA-Eltos nuotr.

22

Tai skaudus smūgis ministrui pirmininkui Matėjui Renciui (Matteo Renzi) ir jo centro kairiųjų Demokratų partijai (PD). Advokatė
V.Ragi buvo mažai žinoma dar prieš du mėnesius, tačiau buvo tikėtina, kad laimės du trečdalius balsų ir nugalės PD kandidatą Robertą
Džačetį (Roberto Giachetti). „Būsiu mere visiems romėnams. Atkursiu teisėtumą ir skaidrumą miesto institucijose po 20 metų trukusio
netinkamo valdymo. Su mumis prasideda nauja era“, - sakė moteris.
Tačiau V.Ragi ras miestą, paskendusį skolose. Skolos siekia daugiau
nei 13 mlrd. eurų - tai du kartus už metinį biudžetą didesnė suma.
Be to, romėnai reiškia nepasitenkinimą duobėmis keliuose, kalnais
šiukšlių, dideliais viešojo transporto trūkumais ir būsto klausimais.
Populistinį „Penkių žvaigždučių judėjimą“ įkūrė komikas Bepė Grilo (Beppe Grillo). „Penkių žvaigždučių judėjimas“ vykdė kampaniją prieš
korupciją, kuri daug metų kliudė Italijos politikai. Spalį dėl išlaidų skandalo iš Romos miesto mero posto atsistatydino PD narys Ignacijus Marinas (Ignazio Marino). Nuo to laiko miestas neturėjo mero.
Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Dainininkė Monika Pundziūtė išleistuvėms pasirinko

prieš
po

Ekscentrišką Monikos plaukų spalvą sušvelnina,
suteikia puošnumo ir elegancijos klasikinės garbanos

Vos tik baigėsi abitūros egzaminų sesija, abiturientės suskubo ruoštis vienai svarbiausių gyvenimo švenčių - išleistuvėms. Kiekviena
tokią dieną nori atrodyti nepriekaištingai, išskirtinai ir savitai. Nesvarbu, ar renkatės tradicinį, ar maištingą įvaizdį, išleistuvės per
daug svarbi diena, kad nusiviltumėte šukuosena ar makiažu, todėl
sostinės grožio salono „Gatineau“ meistrai pasiruošę jums padėti ir
patarti, kad išleistuvių diena paliktų pačius geriausius prisiminimus.

Grožio salono „Gatineau“
vizažo meistrė
Nora VaNaGaITyTė
Jaunoms merginoms tikrai nebūtinas storas
makiažo sluoksnis ar per daug ryškiai atliktas veido

kontūravimas. Kad oda atrodytų skaisti, švytinti ir
gaivi, rinkitės veido modeliavimo techniką, vadinamą
„strobbing“, blizgiomis priemonėmis paryškinant
iškiliausias veido vietas. Jei abiturientė neturi rimtų
veido odos problemų (spuogelių, ryškių nelygumų ar
pan.), siūlyčiau veidui naudoti tik mineralinę pudrą,
kuri sulygins odos spalvą ir per daug nekris į akis.
Svarbu, kad veido ir iškirptės odos spalva nesiskirtų.
Žinoma, pačioms tolygiai paskirstyti makiažo priemones nėra lengva, tačiau dėvint suknelę su dekoltė tai
labai svarbu.
Išleistuvės - jaunatviška šventė, tad patarčiau akių
makiažui rinktis pastelines spalvas, paryškinti akies
kontūrą. Klasikinis juodų ar itin tamsių padūmavusių

Monikai atliktas
tokio tipo makiažas,
kuris pakeitus lūpų
spalvą tiktų daugeliui
abiturienčių. Prie ryškaus
Monikos įvaizdžio ir
mėlynų plaukų puikiai
tiko sodrios slyvų spalvos
lūpos, suteikusios jos
veidui išskirtinumo.

akių makiažas galbūt nėra pats geriausias pasirinkimas
išleistuvėms, nebent esate tamsiaplaukė ir jis puikiai dera
prie šukuosenos ir aprangos. Vis dėlto apatinio akies voko
pabrėžti nesiūlau, nes tai sukurs itin dramatišką įvaizdį.
Jei norite priklijuojamų blakstienų, rinkitės ne ištisines, o
kuokštelius.
Kadangi abiturientėms geriausiai tinka šviesus,
pastelinių spalvų akių makiažas, galima paryškinti lūpas.
Šviesiaplaukėms labai tinka įvairūs oranžiniai ar ryškūs
raudoni atspalviai. Žinoma, jei ryškinate akis, lūpos tegul
būna blankesnės.
Į rankinę įsimeskite birios pudros ar servetėlių, kad
galėtumėte pakoreguoti makiažą. Taip pat turėkite lūpų
dažus ar blizgį.

Susegus plaukus galima sukurti šuku
oseną, primenančią
Marijos Antuanetės laikus. Toks mai
štingos princesės
įvaizdis atrodo šiuolaikiškai ir puo
šniai

Grožio salono „Gatineau“
plaukų stilistė
NiNA MARkevič-kuLNieNė
Ryškios (mėlyna, rožinė, alyvinė, žalia ir pan.) spalvos
dabar labai madingos. Nesvarbu, ar dažote visus plaukus,

Iššukavus garbanas įvaizdis
keičiasi akimirksniu

ar sruogeles, ar renkatės „ombre“ plaukų dažymo būdą,
išleistuvėms tokie įvaizdžio žaidimai puikiai tinka, o
spalvomis pasipuošusi abiturientė atrodys stilingai ir
išskirtinai.
Nepamirškite, kad per išleistuves daug šoksite,
tad nepatarčiau rinktis griežtų kuodukų ir įmantrių
šukuosenų. Jaunoms merginoms puikiai tinka bangos ir
garbanos, jos gali plaukus permesti į vieną šoną, susegti
ar supinti palikdamos palaidas garbanas. Jei vis dėlto
norite kuodo, rinkitės laisvą, jaunatvišką. Tokį vakaro
metu galėsite lengvai transformuoti į banguotų palaidų
plaukų šukuoseną.
Abiturientė - ne nuotaka, tad plaukų aksesuarai turėtų būti
subtilūs, jų neturėtų būti per daug.

Makiažas: „Gatineau“ grožio salono vizažistė Nora Vanagaitytė.
Šukuosena: „Gatineau“ grožio salono plaukų stilistė Nina Markevič. Fotografijos: Stasys Žumbys

maištingos princesės įvaizdį!

nugalėtoja
Dainininkė, televizijos projekto „X faktorius“
MoNikA PuNDziūTė
ir džiaugiuosi,
Seniai svajojau apie mėlyną plaukų spalvą
lį stebina
dauge
t
Galbū
žau.
pasiry
siai
galiau
tam
kad
ais plaukais,
mano sprendimas ir į išleistuves eiti mėlyn
ė puikų
tačiau grožio salono „Gatineau“ meistrės sukūr
iai
svarb
tokiai
tinka
i
puikia
kuris
į,
šventišką įvaizd
tad labai
progai. Man nieko nėra gražiau už garbanas,
įvaizdžio
džiaugiuosi, kad jos taps ir mano išleistuvių
ar
kūno
si
dažau
lūpas
i
puošmena. Nors dažniausia
stė Nora
vizaži
,
dažais
lūpų
os
spalv
nos
raudo
i
ryškia
spalvą
parinko sodrią slyvos su violetiniu atspalviu
Labai
ir nesuklydo - ji man labai tiko bei patiko.
nau, kad
džiaugiuosi jų darbo rezultatu - dar kartą įsitiki
ms.
išleistuvių įvaizdį verčiau patikėti profesionala

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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iššūkis

iššūkis
Modesta Vžesniauskaitė
su sūnumi Leonardu

labdaros fondą „Caudwell Children“, padedantį neįgaliems ir įvairiomis ligomis sergantiems
Anglijos vaikams bei jų šeimoms. Šis fondas
jau padėjo tūkstančiams vaikų, o bendra parama siekia 24 milijonus eurų. Norintys prisidėti prie gerų darbų gali paaukoti fondui pinigų
arba tapti savanoriais. Šiai iniciatyvai nelikau
abejinga ir aš, prisidedu prie įvairių organizacijos rengiamų projektų.
- Rugsėjį ir pati organizuojate labdaros maratoną?
- Taip, maratonas vadinasi „Milan to Monaco“ - per 2 dienas ketiname nuvažiuoti 177 mylias - apie 285 km, o surinktas lėšas skirti sergantiems vaikams. Tai pirmas mano organizuojamas tokio masto renginys, tad tikiuosi kad
„pirmas blynas“ neprisvils. Šis maratonas bus
puiki atrakcija dalyviams, nes jie patirs gyvenimo nuotykį - išbandys savo jėgas trasoje, pasigrožės nuostabiais vaizdais ir padės vaikams.
Šiame maratone dalyvaus žymus lenktynininkas Miki Hakinenas (Miki Hakkinen), žinomas
Anglijos atlikėjas Džonatanas Bremneris (Jonathan Bremner) ir kiti. Renginį vainikuos priėmimo vakarienė. Maratone gali dalyvauti visi
norintys, tad kviečiu prisijungti ir tautiečius.

Buvusi olimpietė pedalus mina,
kad padėtų kitiems
Dosjė

Iš Panevėžio kilusi dviratininkė, Lietuvos čempionė ir olimpinių žaidynių dalyvė
Modesta VžesnIauskaItė (32) su didžiuoju sportu atsisveikino prieš keletą metų,
kai sukūrė šeimą ir susilaukė sūnaus Leonardo. nors nuo to laiko jos gyvenime įvyko
daug permainų, šiuo metu Monake gyvenanti moteris vis dar mina pedalus,
džiaugiasi gyvenimu, o jos galvoje - labdaringos idėjos.
Eimantė JURŠĖNAITĖ
- Šiuo metu gyvenate netoli Monte
Karlo esančiame kurortiniame miestelyje, sportinė karjera baigta, kuo dabar užsiimate?
- Karjerą baigiau 2012 metais, kai susituokiau su profesionaliu Italijos dviratininku ir
pastojau. Porą metų prie dviračio net neprisiliečiau. Deja, mano santuoka ilgai netruko, po
metų supratau, kad laiminga nesu, o mudu su
vyru esame visiškai skirtingi žmonės. Jis nebuvo man skirtas. Tuo metu galvoje sukosi
tiek minčių ir emocijų, kad vėl sėdau ant dviračio. Pamenu, nuvažiavau ant aukšto kalno,
nuo kurio atsiveria nuostabūs jūros vaizdai,
galutinai apsisprendžiau skirtis ir sugalvojau
įkurti labdaringą moterų klubą. Jis vadinasi
„Freedom Training Monaco“. Simboliška, pavadinime esantis žodis „freedom“ - laisvė yra
todėl, kad mačiau aplink daug nelaimingų mo-

terų, kurios gyvena ne taip, kaip norėtų. Norėjau joms įkvėpti motyvacijos, laisvės pojūtį,
džiaugsmo, pasitikėjimo savimi. Subūriau 30
moterų klubą, su jomis kartu leidžiame laiką,
rengiame savaitgalio išvykas, keliones, važinėjamės dviračiais. Taip pat organizuoju 2-8
metų vaikų varžybas.
- Artėja Rio de Žaneiro olimpiada,
jūs - 2008 m. Pekine taip pat atstovavote Lietuvai olimpinėse žaidynėse, dabar
sentimentai neužplūsta?
- Jaučiu beprotišką nostalgiją, tačiau dar
nepamiršau, koks sunkus ir atsidavimo reikalaujantis yra sportininko gyvenimas. Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse neeilinis ir sunkiai
nupasakojamas įvykis kiekvieno sportininko
gyvenime. Tačiau nostalgiškas mintis padeda
išsklaidyti mano dabartinis gyvenimas. Prieš
nutraukiant karjerą gyvenau vien sportu, o
dabar be to, kad vis dar minu pedalus, atsirado

n Gimė 1983 m. spalio 17 d. Panevėžyje
Ryškiausi pasiekimai:
n 2003 m. Europos jaunimo čempionatas
Graikijoje - 9 vieta
- 5 vieta
n 2004 m. pasaulio čempionatas Veronoje
(asm. lenkt.)
- 3 vieta
n 2005 m. Europos čempionatas Maskvoje
e-6
arijoj
Šveic
bos
varžy
s
taurė
lio
n 2006 m. pasau
vieta
grupinėse
n 2008 m. Pekino olimpinės žaidynės plento lenktynėse finišavo 27 vietoje
- 1 vieta
n 2008 m. Lietuvos čempionatas Ignalinoje

- O ką reikia daryti, kad galėtum dalyvauti?
- Iki rugpjūčio pabaigos reikia užsiregistruoti, tai kainuoja 500 eurų. Į šią kainą įskaičiuotas apgyvendinimas, maitinimas, dalyvių
apranga, taip pat kiekvienas dalyvis turės savo paskyrą internetiniame puslapyje, kur jo
draugai bei pažįstami galės paaukoti pinigų

Modesta su mylimuoju Džonu Kodvelu
(John Caudwell) - labdaringos
organizacijos „Caudwell Children“ įkūrėju
Modestos Vžesniauskaitės asmeninio albumo nuotr.

vaikams, turintiems negalią. Kiekvienas dalyvis turi surinkti bent 3000 eurų lėšų, kurios
atiteks vaikams, o tiksliau, jie galės sumokėti už fizioterapijos kursą, nusipirkti reikiamas
priemones ar įrangą.

daugiau veiklų, laisvalaikio pomėgių, galimybių
susipažinti su naujais žmonėmis, organizuoti
renginius, pasilinksminti, o svarbiausia - matau, kaip auga mano keturmetis sūnus Leonardas, kuris, beje, jau kalba net 4 kalbomis.
Kai užplūsta prisiminimai, veju juos šalin, nes
džiaugiuosi tuo, kaip gyvenu šiandien.
- Paminėjote, kad viena iš širdžiai
mielų užsiėmimų - labdaringa veikla.
Kaip ji jus įtraukė?
- Nuo vaikystės svajojau kažkaip padėti
žmonėms ir tuo užsiimti. Ir dabar turiu minčių,
kad labdaringus projektus reikėtų rengti ir Lietuvoje, padėti šios šalies vaikams. Kuo daugiau
gero darai, tuo daugiau gerų emocijų, motyvacijos ir meilės grįžta. Mano dabartinis draugas
britas Džonas Kodvelas (John Caudwell) įkūrė

Labdaros organizacija „Caudwell
Children“ rengia keliones dviračiais taip renkamos lėšos sergantiems ar
negalią turintiems vaikams paremti
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

- Minėjote, jog maratonas truks 2 dienas, per kurias numinsite 285 km. Ne
kiekvieno jėgoms toks išbandymas...
- Iš tiesų trasa nėra labai sudėtinga - važiuosime lygumomis, palei jūrą, tad galėsite
pasigrožėti nuostabiais vaizdais. Be to, dalyviai bus suskirstyti į grupes pagal fizinį pasirengimą, tad net jei manote, kad nesate fiziškai pasiruošęs turėsite daugiau laiko trasai
įveikti. Kas 30 km bus galima stabtelėti, užkąsti, pailsėti. Dalyviai galės pasijusti kaip
tikri sportininkai. Svarbiausia mokėti važiuoti sportiniu dviračiu - tokiais važiuos dalyviai.
Į maratoną galite pasiimti savo dviratį, o jei
nenorite ar neturite, galėsite išsinuomoti ar
pasiskolinti iš manęs. Turimus dviračius dalyviams paskolinsiu. Taigi, svarbiausia pasiimti gerą nuotaiką ir nusiteikti įspūdingam
nuotykiui.
Daugiau informacijos:
www.globaladventurechallenges.com
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Geriausių pasaulio restoranų viršūnėje - italų „Osteria Francescana“
Italų restoranas „Osteria Francescana“
pripažintas geriausiu pasaulyje, remiantis
naujausiu prestižinio britų žurnalo
„Restaurant“ sudarytu reitingu.
Geriausių pasaulio restoranų apdovanojimai, kuriuos skiria „Restaurant“, pradėti
teikti nuo 2002 metų. Šis įvertinimas tampa
atskaitos tašku daugeliui pasaulio gurmanų.
Restoranų įvertinimus skiria žiuri, kurią
sudaro apie 900 nepriklausomų ekspertų virtuvės šefų, kulinarijos apžvalgininkų.
Daugiau nei pusė restoranų, įtrauktų į
50 geriausių restoranų sąrašą, įsikūrę
Europoje, šeši - Jungtinėse Valstijose, dar
šeši - Pietų Amerikoje ir penki - Azijoje.
Pateikiame geriausių pasaulio restoranų
penketuką

„Osteria Francescana“:
1Italų
dėsningas kopimas aukštyn
Italijoje, Modenoje, įsikūrusiam restoranui „Osteria Francescana“ vadovauja
MasIMas BOtura (Massimo Bottura). Jo išradingas požiūris į tradicinius itališkus patiekalus buvo vienas iš veiksnių, nulėmusių pirmąją vietą
reitinge. Mat pats M.Botura laikomas vienu geriausių virtuvės šefų pasaulyje - prieš keletą metų Švedijoje vykusiuose kulinarų apdovanojimuose
jam buvo įteiktas vadinamasis gastronomijos „Nobelio“ įvertinimas. savo
patiekaluose M.Botura bando atspindėti šalies kultūrą, meną, filosofiją - tad
daugelis patiekalų yra įkvėpti menininkų ir jų darbų. Lankytojai restorane,
kuriame yra vos 12 staliukų, gali rinktis iš tradicinės arba eksperimentinės
virtuvės meniu.
Praėjusiais metais pasaulio geriausių restoranų sąraše „Osteria
Francescana“, kurį M.Botura atidarė 1995 metais, buvo antras, o
2014-aisiais ir 2013 metais - trečias pasaulyje. tad ši šių metų viršūnė dėsningas kopimas aukštyn.
„Osteria Francescana“ įvertintas trimis „Michelin“ žvaigždutėmis.
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„El Celler de Can Roca“:
2 Ispanų
diktuojantis kulinarijos madas
Antroje reitingo pozicijoje šiemet atsidūrė 2015 metų lyderis - „El Celler de
Can Roca“ iš Ispanijos miesto Žironos. Restoraną 1986 metais įkūrė broliai
ŽozEfAs (Josep), ŽoAnAs (Joan) ir ŽoRdŽIs (Jordi) Rokos (Roca).
Mažas šeimos restoranėlis buvo mėgstamas ir populiarus, tad broliai plėtė
verslą - 2007 metais restoraną perkėlė į erdvesnes patalpas.
„El Celler de Can Roca“ išskirtinumas - puikus virtuvės šefų sugebėjimas
derinti katalonijos virtuvei būdingus produktus ir modernias kulinarijos
naujoves, pavyzdžiui, molekulinę gastronomiją, neįprastus patiekalų
patiekimo būdus. Pasak restoranų apžvalgininkų, „El Celler de Can Roca“
patiekalai - tai tradiciniai patiekalai su siurrealistiniais potėpiais.
Restoranas turi tris „Michelin“ žvaigždutes.
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Amerikiečių „Eleven Madison Park“:
aukštoji gastronomija

„Eleven Madison Park“ virtuvės
Trečią vietą užėmusio Niujorko restorano
s (Daniel Humm) laikomas vienu
HAMA
Elis
DANi
šefas, iš Šveicarijos atvykęs
restoranas puikuojasi trimis „Michelin“
geriausių Niujorke. Tai jo nuopelnas, kad
galima būtų apibūdinti taip: visi
ai
trump
ę
virtuv
žvaigždutėmis. Restorano
ės modernios interpretacijos. Kaip ir
patiekalai - tai tradicinės amerikiečių virtuv
„Eleven Madison Park“ nerasite
ane
restor
ų,
įstaig
tų
įvertin
anų
daugelyje gurm
degustacinis meniu, kurį
alus
speci
iamas
įprastinio valgiaraščio - čia pateik
ragavimas trunka tris valandas,
Jų
o.
kąsni
vieno
i
ausia
dažni
alų,
patiek
sudaro 16
us.
ir šis malonumas kainuoja 195 JAV doleri
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Peru „Central“:
išskirtiniai ingredientai

Ketvirtoje reitingo eilutėje atsidūręs restoranas „Central“ svečių laukia
Peru sostinėje Limoje. Virtuvės šefas VirgiLijus Martinesas
VeLisas (Virgilio Martinez Veliz) - vienas geriausių šefų šalyje pasiekė, kad jo restoranas nuolat puikuotųsi geriausių Lotynų amerikos
restoranų viršūnėje. restorano „Central“ virtuvė atspindi geriausias Peru
virtuvės tradicijas, kurios subtiliai interpretuojamos pritaikant modernias
šių dienų technologijas. išsiskiria restoranas ir tuo, kad virtuvės šefas
savo patiekalams sugeba rasti išskirtinių ir nežinomų ingredientų atokiausiose vietose, pavyzdžiui, atogrąžų džiunglėse ir panašiai.

5

Danų „Noma“:
eksperimentai ir skonių variacijos

Kopenhagoje (Danija) įsikūręs restoranas „Noma“, net keturis kartus buvęs pirmoje geriausiųjų
sąrašo vietoje (2010, 2011, 2012 ir 2014 metais), šiemet nusileido į penktą poziciją.
„Nomą“ 2003 metais įkūrė RENė REDzEPis (Rene Redzepi). Jo kulinariniais sugebėjimais
žavisi viso pasaulio gurmanai. Kiekvieną mėnesį restoranas, kuriame yra 40 staliukų, gauna
beveik 100 tūkst. prašymų rezervuoti staliukus. Tad eilės čia - kosminės. Kaip ir tiesiog
nežemiški patiekalai. Patekę į „Nomą“, svečiai pakliūva į visiškai kitokį, nei mums įprasta,
kulinarijos pasaulį. Vakarienė čia susideda iš 20 patiekalų, kurie nė kiek neprimena kasdienio maisto. Pavyzdžiui, tik čia, matyt, gali išbandyti, koks yra keptų samanų su smulkintais
baravykais skonis ar kokį skonį patiekalui suteikia skruzdžių druska.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Ypatinga Monikos Liu vasara
ir antras pirmas kartas

Lietuvos multitalento Monikos Liu vasara šiemet ypatinga. Birželio 30-ąją dainininkė kviečia į savo pirmąjį solinį koncertą
Vilniaus „Vasaros terasoje“.
sugrįžimas po metų

Andrius Mamontovas
pakels „Aukščiau debesų“
Po praėjusiais metais išleisto albumo
„Degančios akys“ ir surengto didelio
koncertinio turo per Lietuvą, legendinis dainų autorius ir atlikėjas AnDrius
MAMontoVAs nesiruošia mažinti tempo. Buvęs grupės„Fojė“ lyderis šią vasarą
surengs seriją koncertų, kuriuose gros
tiek su savo dabartine grupe, tiek ir vienas.
Jau daugiau nei tris dešimtmečius įvairaus amžiaus gerbėjus džiuginantis savo
dainomis Andrius pristato nuotaikingą, svajokliškai vasarišką kūrinį „Aukščiau debesų“ iš jo auksinio albumo „Degančios akys“.
„Paklausykite šios dainos ir mes ją visi kartu dainuosime koncertuose. Muzika
man visada buvo, yra ir bus pirmoje vietoje. Vaizdai, kuriuos matote internetui skirtoje dainos vizualizacijoje, yra gaivališki
įspūdžiai iš mano viešnagės Berlyne. Šie-
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met lankiausi ten jau du kartus. Berlynas
yra mano vienas labiausiai mėgstamų pasaulio miestų. Nuo 1989-ųjų kiekvienais
metais apsilankau jame. Pastarąjį kartą vykau ten kūrybiniais-darbiniais reikalais“, pasakojo atlikėjas.
Gerovės afišavimą blogu tonu laikantis
muzikantas išlieka paslaptingas, tačiau nuoširdus ir kalbantis apie svarbius dalykus
paprastais žodžiais. Daina „Aukščiau debesų“ iš pirmo žvilgsnio yra himnas nerūpestingoms vasaros nuotaikoms ir nuotykiams,
tačiau pažvelgus giliau, atsiveria tarp eilučių paslėptos filosofinės autoriaus mintys.
„Dainos priedainyje yra žodžiai: „Jei turi neišpildytą norą, leisk jam skristi aukščiau
debesų...“ Kartais, kad tavo noras išsipildytų, reikia apie jį pasakyti garsiai. Norėčiau,
kad vietoj dabar populiarių ir jau gerokai
įgrisusių kandžių komentarų žmonės užrašytų savo kokį nors neišsipildžiusį norą.
Niekada nežinai, kas gali tai perskaityti ir
galbūt jį išpildyti“, - šypsosi atlikėjas.

Lygiai prieš metus, praėjusių metų birželį,
pristačiusi muzikos kritikų ir gerbėjų išliaupsintą debiutinį mini albumą „I Am“, kuriam muziką
ir žodžius atlikėja sukūrė pati ir, lyg to būtų negana, savarankiškai iliustravo kiekvieną albumo
dainą bei jį patį, suprato, kad atėjo metas antram
pirmam kartui - debiutiniam solo koncertui.
„Net neįsivaizduoju, ką reiškia, kai žmonės
ateina būtent į tavo koncertą. Tiesa, šią žiemą
turėjau net du nuostabius pasirodymus Šv. Kotrynos bažnyčioje, tačiau tada pristačiau ne savo muziką“, - mintimis dalijasi Monika Liu.
Ilgai svarsčiusi, kur surengti šį ypatingą
koncertą, galiausiai Monika Liu pasirinko pačioje sostinės širdyje, Vilniaus mokytojų namų kiemelyje, įsikūrusią „Vasaros terasą“.
„Čia man labai patinka. Kiekvieną vasarą,
kai grįžtu į Lietuvą, čia praleidžiu labai daug
laiko. Žinoma, jau mąstau apie ateitį ir įvairias
erdves, kur galėsiu pristatyti savo projektus,
tačiau pirmam koncertui ši neįpareigojanti,
lengva, paprasta, laisva ir vasariška aplinka tinka geriausiai!“ - gerų žodžių negaili atlikėja.

vien autoriniai kūriniai
Nors šiuo metu Monika Liu stengiasi
emocijas palikti nuošaliau ir nori susikoncentruoti ties paruošiamaisiais koncerto darbais,
ilgametės sceninės patirties turinčiai atlikėjai
nesvetima ir pirmojo karto baimė.
„Šis koncertas man bus absoliučiai nauja
patirtis, aš net pati nežinau, ko tikėtis! Gal
apalpsiu po trečios dainos? O gal viskas praeis labai lengvai? Gal bus baisu? Gal visiškai
nebaisu, o užplūs tik pilnatvės jausmas? Aš
net neįsivaizduoju!“ - atvirauja dainininkė.
Koncertą organizuojančios muzikos agentūros „Damn Good“ atstovės pažada nuostabų renginį. „Šis koncertas - vienas retų atvejų, kai galima išgirsti Moniką Lietuvoje, todėl
labai laukiame ir kartu džiaugiamės artėjančiu
koncertu, kuriame ji pristatys tik savo autorinius kūrinius“, - nekantrauja Aistė Naveckaitė ir Greta Lechavičiūtė.
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

Monika Liu kviečia į ypatingą
sau ir klausytojams vakarą
Gretos Bernotaitės nuotr.

Kartu su Monika Liu scenoje pasirodys
ir profesionalių muzikantų komanda - Vytautas Bikus, Juozas Martinkėnas, Julius Valančiauskas ir specialiai iš Anglijos į koncertą
atvyksiantis Marijus Aleksa.
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

„Šis koncertas - labai svarbi žymė mano
gyvenime. Netgi lemtinga, todėl džiaugiuosi, kad kartu ruošiamės šiam koncertui.
Man labai įdomu, kaip mano muzika skambės erdvėje, ir dar įdomiau, kokie bus žmo-

nių įspūdžiai, todėl labai laukiu, kol su visais
susitiksime“, - birželio 30-ąją į „Vasaros terasą“ kviečia Monika Liu.
Parengė
Vaida ANDRIKONYTĖ
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Internetas
Darius Bagdžiūnas

Internetas

El. reklama: genialumą slepia paprastumas

https://goo.gl/0injd6
išbėgiok savo
prizą pats
Kas?

„Old Spice“,

Kokia situacija?

„Old Spice“ nuolat primena, kaip jie
puikiai kovoja su prakaitavimu ir yra
nepakeičiami kiekvieno vyro produktai.
Tačiau, išskyrus savo keistas reklamas,
jie niekada nebandė pritraukti tų, kurie
prakaituoja ypač gausiai, - sportuojančiųjų. Ir štai kampanija, kuri būtent tai
ir daro.

rubriką pristato „Gaumina“

Ką padarė?

Ar paprasta teksto ant nuotraukos užrašymo kampanija gali padėti išreklamuoti
filmą? Kaip žaidime gauti tokį prizą, kokio pats nori? Ar gali egzistuoti picerija
be meniu? Visus atsakymus rasite čia.

Pasiūlė prisijungti prie specialios
programėlės, išbėgioti norimą figūrą ir
gauti dovanų būtent tai, ką sukūrei.
Tavo bėgimo maršrutas panašus į gigantišką delfiną - gauni pripučiamą
žaislą, sumeistravai galingą kardą štai knyga apie taiką. Įdomiausia, kad
kiekvienas dalyvis nežinojo, ko tikėtis,
nes prizus parinkinėjo kūrybininkų komanda.

Vietoj IšVadų

rezultatai?

Vien pristatomasis vaizdo klipas surinko 3,7 mln. peržiūrų.

n Kartais genialumą slepia paprastumas.

https://goo.gl/ve7Ypd

https://goo.gl/wlYWEl

Genialumas yra paprastumas

Picą susirenki pats

Kas?

Kas?

Kokia situacija?

Kokia situacija?

„Beats by Dre“.

Amerikietį įrašų prodiuserį Andrė
Romelį Jangą (Andre Romelle Young)
visas pasaulis geriau žino kaip Dr.Dre.
Pats kadaise įrašinėjęs repo kūrinius,
dabar jis padeda kitiems ir vysto savo
muzikinių produktų liniją „Beats by
Dre“. Kaip dar labiau sustiprinti ir taip
stiprų prekės ženklą?

Ką padarė?

Nufilmuotas filmas pavadinimu „Straight Outta Compton“ ir
sukurta programėlė, leidžianti po
šiuo užrašu uždėti bet kokio miesto pavadinimą. Pasirodė galybė
paveiksliukų su užrašais, kurie
lietuviškai skambėtų „Tiesiogiai iš
Vilniaus“ ar „Tiesiogiai iš Bruk
lino“. Kampanija taip stipriai
išsikerojo, kad net kiti prekės
ženklai pradėjo ja naudotis savo
reklamai.

rezultatai?

Idėja paprasta, tačiau rezultatai stulbinantys.
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„Pizza Hut“.

Picerijų yra galybė ir dauguma jų
kepa tikrai geras picas, tad kokybė nebėra įrankis, kuriuo gali sudominti. Vartotojui reikia kažko įdomesnio, kad ir
padaryti smagesnę pačią užsakymo procedūrą. „Pizza Hut“ taip ir padarė, tam
jie pasitelkė stalą, turintį interaktyvų
ekraną.

Ką padarė?

Įsivaizduokite, ateinate į piceriją ir
jums niekas neatneša meniu. Tiesiog ant
stalo pradedate formuoti savo užsakymą.
Norite saliamio dešros - ją vienu pirštu
įtraukiate ir nurodote, ar ja padengti reikia visą picą, ar tik jos dalį. Lygiai taip
pat su visais ingredientais, tad galite užsakyti pusę vegetariškos, pusę su mėsa.
Kiti pliusai? Atsiskaitymą atliekate prisijungę prie savo bankininkystės, o kol laukiate užsakymo, galite sužaisti kompiuterinį žaidimą.

rezultatai?

Pristatomasis vaizdo klipas gerina
peržiūrų skaičių, šiuo metu jų - 3,1 mln.

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3
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AŠTRUS ŽVILGSNIS
DATOS

Scena ir realybė -

du skirtingi gyvenimai

2016 m. birželio 23-30 d.

Garsioji iš Havajų kilusi dainininkė Nikolė ŠerziNGer
(Nicole Scherzinger) sako, jog žmonės, susipažinę su ja
artimiau, labai nustemba. Mat kasdienybėje ji yra
paprasta, maloni, užsiimanti ladbara, mėgstanti kepti
pyragus ir žaisti domino su vystymosi sutrikimų turinčiu
jaunimu. Jokio scenos ir žvaigždžių spindesio, jokių
įmantrybių. Birželio 29-ąją Nikolė švęs 38-ąjį gimtadienį
ir tikina, kad gyvenime svarbiausia daug ir skaniai juoktis.

EPA-Eltos nuotr.

ŠTAI 20 fAkTų ApIe NIkOLę IR jOS GyVeNImą.
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n Mėgstamiausias maistas pusryčiams - kiaušiniai ir skrudinta duona su avokadu, prancūziškas ragelis.
n Sekmadieniais mielai eina į bažnyčią ir dalyvauja mišiose.
n Labiausiai patinkanti šunų veislė - anglų buldogai.
n Nors mėgsta gražius patalus, ilgos miego valandos Nikolei nėra būtinos, norint gerai atrodyti. Net ir po valandos
miego ji jau gali produktyviai dirbti.
n Skaniausias vaisius - mangas.
n Gimė Honolulu, Havajuose.
n Vitni Hjuston (Whitney Houston) visada buvo ir bus
didžiausia Nikolės įkvėpėja muzikinėje karjeroje. Būtent
perdainavusi Hjuston dainą „I will always love you“ Nikolė
dalyvavo viename talentų šou.
n Save gali apibūdinti trimis žodžiais: dvasinga, produktyvi (kalbant apie darbą) ir aistringa.
n Mėgstamiausios muzikos grupės - „U2“ ir „The Black
Eyed Peas“.
n Prietaras, kuriuo tiki, arba gyvenimiška tiesa - viskas,
kas mums ir su mumis įvyksta, įvyksta ne be reikalo.
n Nemėgsta žiūrėti siaubo filmų ir apskritai visko, kas
susiję su siaubą keliančiu turiniu.
n Laisvu laiku namuose mėgsta gaminti maistą, kepti pyragus, tortus ir savęs neriboti.
n Mėgstamiausi kvepalai - „Thierry Mugler Alien“.
n Vienas baisiausių gyvūnų - gyvatė.
n Nikolei labai nepatinka šiurkščiai besielgiantys žmonės.
n Patinka plaukioti irklentėmis, tačiau svajoja tapti profesionalia banglentininke.
n Kolekcionuoja įvairius kryželius.
n Blogas įprotis - nuolatinis vėlavimas. Visur. Nikolė juokauja, kad jei galėtų, tikriausiai pavėluotų ir į savo pačios
laidotuves.
n Nikolė prisipažino aštuonerius metus kovojusi su valgymo sutrikimu - bulimija, tačiau dainininkė mano, jog būtent
muzika jai padėjo susiimti ir save kontroliuoti, pasveikti.
n Mėgstamiausia spalva - juoda.
Parengė Ringailė StulPinaitė
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„Euro 2016“:

Ar Vokietija pasieks rekordą?
Įdomūs faktai apie „Euro 2016“ - 39 p.
EPA-Eltos nuotr.

AŠTRUS
AŠTRUSŽVILGSNIS
ŽVILGSNIS

Esu... PAŽINTINĖS televizijos žiūrovė

Įdomūs faktai apie 2016 m.
Europos futbolo čempionatą

Profesionali balerina KRISTINA TARASEVIČIŪTĖ (28) neslepia, kad
prie televizijos praleidžia nemažai laiko, todėl turi įvairų televizinį skonį. Kristina atskleidė, kad vaikystėje svajojo tapti sveikinimų
koncerto vedėja. „Laisvalaikiui“ ji teigė, kad neverta žmonių skatinti
žiūrėti televiziją, nes ją mėgstantys žmonės patys žino pranašumus.
Mintimis dalijasi Kristina Tarasevičiūtė.
✔ Dažniausiai žiūriu...
Rytus pradedu muzikiniais kanalais, prie pietų stalo stebiu „Simpsonus“,
jei turiu laiko ir noriu atrasti naujų „personažų“, įsijungiu „TV pagalbą“.
Vakarienei patinka žinios, o tada kino laikas. Savaitgaliais žiūriu tik kelionių arba gyvūnų pasaulio laidas, taip keliauju niekur nekeliaudama. Galima būtų teigti, kad mėgstu pažintines laidas visomis prasmėmis. (Šypsosi.)

✔ MėgstaMiausi laiDų veDėjai...
Būtų Martynas Vaidotas. (Šypsosi.) Bet kol taip nėra, išskirsiu
Laimą Kybartienę.

✔ savo Dienos neįsivaizDuočiau be...
Žinių, savotiška tradicija tapo ir kulinarinės laidos.
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

✔ tv įsijungiu taDa, kai noriu...
Pailsėti. Tai puikus būdas: nekalbėti, nemąstyti, tik stebėti besikeičiančius vaizdus, spalvas. Atsiriboti.

✔ jeigu būtų galiMybė kurti ir vesti laiDą...
Neatsisakyčiau vesti laidą apie kultūrą ar pramogas. Nes nemanau,
kad tokias žinias reikėtų pateikti snobiškai, taigi tai pati laisviausia
kūrybinė sfera.

✔ Manau, kaD televizijoje trūksta...

✔ neMėgstu laiDų apie...

Esu kompetentinga kalbėti apie šokius, man buvo labai gaila, kai
šokių projektuose šokis likdavo paskutinėje vietoje. Taip formuojama
nuomonė, kad šokti ir dainuoti gali visi. Tai netiesa. Išvis gaila, kad
vaikomasi reitingų, dėl to kenčia kokybė.

Ekstrasensus. Nesuvokiu, kaip tai išvis gali egzistuoti eteryje. Be
to, nemėgstu ir serialų.

✔ vaikystėje Man televizija atroDė...
Magijos teatras. Man viskas buvo nesuvokiama, todėl vaikystėje labai
norėjau būti sveikinimų koncerto vedėja ir sužinoti, kaip viskas kuriama.

✔ iki šiol įsiMintiniausia Man Matyta reklaMa buvo...
Vienos parduotuvės vasaros klipas. Jame sutilpo viskas, kas vyksta
vasarą. Dar ir dabar kartais internete pasižiūriu ją ir pagalvoju, ko
dar nepadariau, kaip tą sąrašą įgyvendinti.
Parengė Greta ALIŠAuSKAITė

REiTiNGai
TV3 14,7%
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TV3 12,7%

TV AUDITORIJOS
PASISKIRSTYMAS

Kiti
kanalai 31,5%

Lietuvos rytas TV
TV1
PBK
Info TV
TV6

4,6%
4,1%
3,1%
3,1%
2,7%

TV8
NTV Mir Lietuva
REN Lietuva
LRT Kultūra
Liuks!

LNK 11,2%

Nr. Laida

LRT 14,5%

PASISKIRSTYMAS
GERIAUSIU LAIKU
(19.10-22.30)

BTV 6,5%

Kiti
kanalai 27,1%

2,3%
1,7%
1,6%
1,4%
0,5%

Lietuvos rytas TV
TV1
PBK
TV6
TV8

LNK 13,2%

BTV 5,1%

4,9%
4,5%
3,6%
2,9%
2,6%

Info TV
NTV Mir Lietuva
REN Lietuva
LRT Kultūra
Liuks!

2,2%
2%
1,3%
0,8%
0,4%

TV TOP10

TV AudiTOrijA

LRT 12,9%

TELEVIZIJA

Karštas eteris

TV Reitingas

n Europos futbolo čempionatas yra antras
pagal populiarumą futbolo turnyras po FIFA
pasaulio čempionato, dar vadinamo Pasaulio
taure. 2020-ųjų čempionatas bus jubiliejinis,
nes švęs 60-metį. Pirmasis Europos čempionatas vyko 1960-aisiais Prancūzijoje.
n Europos futbolo čempionato šalys rekordininkės - Ispanija ir Vokietija. 2008 m.
nugalėjusi Vokietiją 1:0, o 2012 m. - Italiją
4:0, Europos futbolo taurės nugalėtoja tapo
Ispanija. Taip ji tapo pirmąja šalimi, laimėjusia 2 čempionatus iš eilės. Ispanai taip pat
laimėjo 1964 m. čempionatą, kai 2:1 pranoko
Sovietų Sąjungos komandą, ir tapo viena iš
dviejų šalių, kuri net 3 kartus tapo Senojo
žemyno čempione. Tokiu pat pasiekimu gali
didžiuotis ir Vokietija. 1972 metais 2:1 nugalėję Belgiją, 1980 m. - 3:0 Sovietų Sąjungą ir
1996 m. - 2:1 Čekijos komandas, vokiečiai
taip pat 3 kartus tapo Europos čempionais.
Jei Ispanija ar Vokietija taptų 2016 metų čempionato nugalėtoja, ji galėtų džiaugtis rekordu - vienintelės daugiausia, net 4 kartus, nugalėtoja tapusios šalies titulu.
n Pirmą kartą Europos čempionato istorijoje turnyre dalyvauja 24 komandos, iki šiol
dėl pergalės rungdavosi 16 komandų.
n Tai jau trečias kartas, kai čempionatas
vyksta Prancūzijoje. Čia vyko pirmasis čempionatas, surengtas 1960 m., taip pat 1984 m.
čempionatas, kurį namuose laimėjo prancūzų
komanda.
n Futbolo čempionate susitinka geriausios žemyno komandos, tad ir šių metų šūkis
„Le Rendez-Vous“ - apie tai. Lietuvių kalba
šūkis reiškia „suplanuotas susitikimas, susibūrimas ar pasimatymas“.

Čempionato talismanas Super Viktoras (Super Victor)

EPA-Eltos nuotr.

n Pigiausi bilietai į rungtynes - 25 eurai,
tačiau tokia kaina galima tik 43 iš 51 rungtynių.
n Čempionato talismanas - Super Viktoras - pusiau vaikas, pusiau superherojus. Jis
pasipuošęs nacionalinėmis Prancūzijos spalvomis ir raudonu apsiaustu. Remiantis organizatorių sukurta istorija, batus, apsiaustą,
pirštines ir kamuolį jis rado saugykloje, o šie
daiktai simbolizuoja vaiko ypatingąsias galias
ir suteikia jam gebėjimą skraidyti. Viktoro
vardas išrinktas futbolo gerbėjų balsavimu, o

jo reikšmė - „nugalėtojas, užkariautojas“ (lot.
Victor).
n Čempionato dainą „This One’s For You“
sukūrė ir atlieka pasaulyje gerai žinomas prancūzų didžėjus David Guetta. Šį kūrinį jis atliko
ir čempionato atidarymo ceremonijoje. Pasak
Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA)
prezidento Mišelio Platinio (Michel Platini),
David Guetta pasirinktas neatsitiktinai - jis
kuria energingą ir minias įkvepiančią muziką.
Parengė Eimantė Juršėnaitė

Prancūzija ir žaviosios sirgalės
prancūzės trečią kartą tampa
čempionato šeimininkėmis

1 LEDYNMETIS
TV3
7,1
2 TV3 ŽINIOS
TV3
7,1
3 EUROPOS FUTBOLO ČEMP.
PRANCŪZIJA-RUMUNIJA
LRT
6,0
4 EUROPOS FUTBOLO ČEMP.
VOKIETIJA-UKRAINA
LRT
6,0
5 VIENA ŠEIMA - VIENA ŠIRDIM
TV3
5,5
6 TELELOTO
LNK
5,5
7 EUROPOS FUTBOLO ČEMP.
BELGIJA-ITALIJA
LRT
5,4
8 JŪRŲ PĖSTININKAS
TV3
5,1
9 EUROPOS FUTBOLO ČEMP.
ANGLIJA-RUSIJA
LRT
5,1
10 KARAS IR TAIKA
LNK
5,0
Duomenys: TNS LT, 2016 m. birželio 1-15 d.
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Penktadienis

TV PROGRAMA

12.20 „Marlis ir aš.

Šuniukų metai“

6.05
6.20

6.50
7.50
8.45

10.40
12.20

14.10

16.50
18.30

19.30
21.20

23.40

1.40

Teleparduotuvė.
„Slibinų
dresuotojai“
(N-7).
„Simpsonai“
(N-7).
„Laimingasis
ančiukas“.
Fimas šeimai
„Brangioji,
aš sumažinau
vaikus“ (N-7).
Komedija
„Kazamas“ (N-7).
Filmas šeimai
„Marlis ir aš.
Šuniukų metai“.
Komedija
„Spąstai
tėvams“.
„Simarono žirgas“
(N-7).
TV3 žinios.
TV3 sportas.
TV3 orai.
„Ledynmetis 3“
(N-7).
Nuotykių drama
„Tadas Blinda.
Pradžia“ (N-7).
Fantastinė
komedija „Karštas
kubilas - laiko
mašina“ (N-14).
Veiksmo f.
„Mirties prabudimas“ (N-14).

7.50 „Padangių ereliai“

6.20
6.25
6.55

7.20
7.50
9.30
11.25
13.05

14.50

16.35

18.30

19.30
21.35

23.45

1.20

Dienos programa.
„Garfildas“.
„Mažieji
Tomas ir
Džeris II“.
„Na, palauk!“
„Padangių
ereliai“.
„Atgal į jūrą“.
Komedija „Kosminis
krepšinis“.
Komedija
„Ponas būrio mama“
(N-7).
Veiksmo komedija
„Geras vyrukas“
(N-7).
Romantinė
komedija
„Uždelsta meilė“
(N-7).
Žinios.
EURO 2016.
Orai.
Veiksmo komedija
„Kaukė“ (N-7).
Fantastinis
nuotykių f.
„Titanų susidūrimas“
(N-7).
Komedija
„Girtos vestuvės“
(S).
Kriminalinis
trileris
„Ugnies siena“
(N-7).

TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.30 Taupome su
Džeimiu. 9.30 Teletabiai. 10.00 Senoji animacija. 11.00 „Ir vėl šešiolikos“ (N-7). 13.00
„Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ (N7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00
Taupome su Džeimiu. 17.00 „Laukinukė“ (N-7).
18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Laiškai
Džuljetai“. 23.05 „Gyvenimo bangos“ (N-7).
1.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.

Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00,
21.00 „Penktoji pavara“. 11.50, 2.55 Beatos
virtuvė. 12.40, 22.30, 3.40 Nuo... Iki. 13.30, 4.25
Pagalbos skambutis (N-7). 14.15, 23.50, 5.10
24 valandos (N-7). 15.10 „Šventasis Rusijos
karas“. 16.05, 1.40 Yra, kaip yra (N-7). 17.00,
2.30 Ne vienas kelyje. 17.25 Dviračio šou. 17.55
KK2 (N-7). 19.25 Valanda su Rūta. 22.00 Dabar
pasaulyje. Žinios rusų k. 23.20 Už vaikystę.
0.45 Bus visko.
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21.00 Dainuoja Veronika

Povilionienė

LR himnas.
Popietė su
Algimantu Čekuoliu.
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.25 Klausimėlis.lt.
7.40 Stilius.
8.25 Delfinai ir žvaigždės.
10.00 Speciali žinių laida.
10.15 „Nesąmoniukas“.
11.40 Vaidybinis f. „Tadas
Blinda“.
13.00 Speciali žinių laida.
13.10 Vaidybinis f. „Tadas
Blinda“.
14.35, 16.07 „Alio, alio Lietuvos radijas Kaunas“. Iškilmingas
LRT 90-mečio koncertas.
16.00 Speciali žinių laida.
17.25 Auksinis protas.
18.30 Šiandien.
18.50 Fantastinė komedija
„Evanas Visagalis“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dainuoja Veronika
Povilionienė.
22.05 Veiksmo komedija
„Stok! Arba mano
mama šaus“ (N-7).
23.30 Romantinė komedija
„Laivas, kuris veža“.
1.40 Auksinis protas.
2.45 Stilius.
3.30 Duokim garo!
6.00
6.05

PBK
EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35
Vaikų klubas. 7.00, 9.30 Labas rytas. 11.05
Gyvenk sveikai! 12.00, 16.55 Naujienos. 12.20
Tegul kalba. 13.20 Tabletė. 13.50 Kartu su visais.
14.50, 5.00 Mados nuosprendis. 15.50 Vyriška/
Moteriška. 17.50 Lauk manęs. 18.50 Stebuklų
laukas. 20.00 Laikas. 20.42 Trys akordai. 22.55
Vakaras su Urgantu Sankt-Peterburge. 23.55 EURONEWS. 0.30 „Jumorina“.
6.00

RTR PlaneTa (BalTIja)
Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva.
11.55 Tyrimo paslaptys. 15.00 „Granato skonis“. 18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 „Ne pora“.
23.50 Ieškau pakeleivio. 1.40 „Išgyvensime iki
pirmadienio“. 3.25 Greitoji pagalba.
5.00

Ren
„Fiksikai“. 7.10 Rusiškas vairavimas. 7.40
„Nina“. 15.25 „Didžiosios pranašysčių paslaptys“.
18.25 „Deividas Koperfildas: meilė, šnipinėjimas
ir kiti fokusai“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25
Mums net nesisapnavo. 0.05 „Mane buvo pagrobę ateiviai“. 0.55 „Fantastika po grifu „Slaptai“.
7.00

13.35 „Diagnozė -

žmogžudystė“

6.15
8.15
10.20
11.20
12.35
13.35

14.35
15.35
16.55
18.00
18.30
19.30
21.30

23.30
1.20
2.10
3.00

4.35
5.25

TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas
„Laukinis“ (N-7).
TV serialas „Tokia
tarnyba“ (N-7).
TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas
„Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Savaitės kriminalai.
Pasaulio profesionalų imtynės (N-7).
Amerikietiškos imtynės (N-7).
Veiksmo f. „Harlis
Deividsonas ir
Malboro“ (N-14).
Nuotykių f.
„Paslaptingoji sala“.
Mistinės istorijos.
„Kortų namelis“.
Veiksmo f. „Harlis
Deividsonas ir
Malboro“ (N-14).
Amerikietiškos imtynės (N-7).
Pričiupom! (N-7).

8.45 „Sparnuočių

gyvenimas“

6.25
6.29
6.45
7.35
7.40
8.15
8.45

9.50

10.55

Programa.
TV parduotuvė.
Reporteris. Lietuva
tiesiogiai.
Grilio skanėstai.
Skinsiu raudoną
rožę.
„Viskas apie gyvūnus“.
„Sparnuočių gyvenimas. Skraidyti ar
neskraidyti“.
„Sparnuočių
gyvenimas. Skrydžių
virtuozai“.
„Sparnuočių
gyvenimas.
Nepasotinamieji“.

0.45 Jeronimas Milius

6.00
6.05
6.50
7.45
10.00
11.20
13.00
14.20
16.10
18.30

19.00
20.15

12.00, 16.25, 18.55

„Platinos karštinė“.
Žinios. Orai.
Reporteris.
Orai.
18.50, 22.55 Grilio skanėstai.
20.25 „Marionečių šokiai“
(N-7).
23.00 Siaubo f. „Trylika
vaiduoklių“ (S).
1.00, 4.20 Komedija
„Tikiuosi, pragare
duoda alaus“ (S).
3.05 „Sparnuočių gyvenimas. Skraidyti ar
neskraidyti“.
3.55 „Laukinių kačių
nuotykiai“.
6.00 „Viskas apie gyvūnus“.
16.00, 20.00
18.00, 22.30

nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 9.00 Veidrodis herojui. 10.20
„Maskva. Trys stotys 7“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Yaptingas įvykis.
13.50 „Likimo ženklai 2“. 14.50 „Susitikimo
vieta“. 16.20 „Krasino gynyba 3“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 Ypatingas įvykis. Tyrimas.
20.20 „Stepių vilkai“. 0.15 Dauguma. 1.30

NTV-Matymas. „Sevastopolis. 44-ųjų gegužę“.
2.30 „Susitikimo vieta“. 3.45 „Patrulis“. 5.35
„Sutuoktiniai“.

TV PolonIa
7.05 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pusryčius. 11.25 Žydros atostogos. 11.50 Polonija
24. 12.20 Sveika, Polonija. 13.15 Laukinė muzika. 13.45 „Tėvas Mateušas“. 14.40 „Ir gėriui,
ir blogiui“. 15.45 „Senosios girios sakmė“.
16.45 Turistinė kelionė. 17.00 Kultūringieji PL.
18.00 Akcija - atostogos. 18.30 TV ekspresas.
18.55 „M, kaip meilė“. 19.50 Priglausk mane.
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios.
Sportas. Orai. 21.45, 3.40 „Aš jums parodysiu!“
22.40, 4.35 „Du mėnuliai“. 1.00 Lenkiškų dainų
muziejus. 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 1.50 „M,
kaip meilė“.

21.50
22.00
22.30
0.10
0.45

1.15
2.40
3.00
3.45
4.30
4.55

LR himnas.
„Nuodėminga meilė“.
Anapus čia ir dabar.
„Benai, plaukiam į
Nidą 2015“.
„Valhala“.
„Gustavo nuotykiai“.
Koncertas
„Eina saulelė“.
A.Gricius. „Palanga“.
TV spektaklis.
Duokim garo! Finalas.
Dokumentinis f.
„Likimas leido...“
Širdies diplomatas“.
„Velnio nuotaka“.
Vienos filharmonijos
orkestro 2016-tųjų
Vasaros koncertas
Šėnbrune.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
„Kryžiuočiai“ (N-14).
Naktinis ekspresas.
Klasikinė kontrabanda. Solistai Jeronimas
Milius ir Ieva
Prudnikovaitė-Pitrėnė.
Mūsų dienos - kaip
šventė.
Skambina Liudmila ir
Kęstutis Grybauskai.
„Nuodėminga meilė“.
„Neskubėk gyventi“.
IQ presingas.
Septynios Kauno
dienos.
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21.00 „Tiltas“

6.20
6.50

7.45
8.15
8.40
9.05
10.00
11.00
11.35
13.55
14.30
15.30
16.30
17.50
18.55
21.00
23.25
1.20
2.10
2.55
3.45
4.50

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
Sostinės keksiukai.
„Denis
Vaiduokliukas“.
„Džiumandži“.
„Vedęs ir turi vaikų“
(N-7).
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Didingasis amžius“
(N-7).
„Būrėja“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).
„Nebylus liudijimas.
Baimė“ (N-7).
„Tiltas“ (N-14).
Snobo kinas. „Tu
nesi tu“ (N-14).
„Karadajus“ (N-7).
„Dvidešimt minučių“
(N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).

rekomenduoja

1.35 „Apiplėšimas

Beikerio gatvėje“

6.45
7.00
8.00
9.00

9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.00

1.35

Teleparduotuvė.
„Jaunasis vilkolakis“
(N-7).
„Medikopteris“
(N-7).
Juokingiausi
Amerikos
namų vaizdeliai
(N-7).
„Kobra 11“ (N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
„Univeras“ (N-7).
Teleparduotuvė.
„Medikopteris“
(N-7).
„Daktaras Hausas“
(N-7).
„Kobra 11“ (N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-7).
„Univeras“ (N-7).
Farai (N-14).
TV3 žinios. TV3 orai.
TV3 sportas.
Be stabdžių (N-14).
Bušido. KOK
Pasaulio didžiojo
prizo turnyras. 2016
(N-14).
„Apiplėšimas
Beikerio gatvėje“
(N-14).

23.20 „Lūšnynų

milijonierius“

9.00
9.30

10.00
11.00
12.00
12.30

13.00
14.00
15.50
17.00
18.00

19.00
20.00
20.30
21.00

22.50
23.20

Balticum TV
žinios.
„Automobiliai meno
šedevrai“.
„Likimo
ietis“ (N-7).
„Svajonių
kruizai“.
Kas paleido
šunis?
Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
„Paslapčių namai“
(N-7).
„Nedrįsk bučiuoti
nuotakos!“ (N-7).
„Lelijos“ (N-7).
„Už išlikimo
ribų“.
„Aviakatastrofos:
priežastys ir
pasekmės“.
„Šimtas pasaulio
stebuklų“.
Balticum TV
žinios.
„Virtuvė“ (N-7).
Pagaliau
penktadienis!
„Paskutinis
šokis“.
Balticum TV
žinios.
„Lūšnynų
milijonierius“ (N-7).

TV1000

ANIMAL PLANET

VIASAT SPoRT BALTIc

10.10 „Mis slaptoji agentė 2. Ginkluota ir žavinga“.
12.10 „Koralaina ir slaptas pasaulis“. 14.10 „Profesionalai“. 16.15 „Auksinis kompasas“. 18.15
„Dogtauno ekstremalai“. 20.10 „Prašom duoti“.
22.10 „Būti Flynu“. 0.10 „Gerasis vokietis“.

6.12, 8.15, 12.50 Timo Folkneris laukinėje gamtoje. 6.36 Katės gelbėjimas. 7.25 Visa tiesa apie
kates. 9.10, 14.40 Namai medžiuose. 10.05, 15.35,
19.15 Akvariumų verslas. 11.00 Antys. 11.55
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių
tramdytojai. 16.30 Gyvenimas su liūtais. 17.25,
22.00, 23.50, 1.40 Upių pabaisos. 20.10 Žmonės
ir liūtai. 21.05,Bėgantys laisvi. 0.45 Aš - gyvas.

7.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Mačas
dėl trečios vietos. 9.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 12.10 Futbolas. Copa
America. Ketvirtfinalis. 19.30 Futbolas. Copa
America. Pusfinalis. 23.10 Futbolas. Vokietijos
taurės finalas. 2.25 Futbolas. UEFA Čempionų

DIscoVeRy
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip
tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 17.15
Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35,
18.35 Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 10.55,
23.00 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Bear Grilsas. Misija - išgyventi.
14.30 Įveikti baimes su B.Grilsu. 21.00 Nuodų
medžiotojai. 22.00 Pavojingiausio darbo interviu.

TRaVel
6.00, 12.00, 1.00
13.00, 19.00 Naujo

Muziejų paslaptys. 7.00,
būsto paieška. 9.05, 16.00
Mano namelis ant ratų. 10.00, 15.05, 22.00
Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00
Iškyla gamtoje. 18.00 Neįprastas maistas. 23.00
Namų medžiuose gyventojai.

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

SPoRT1
6.00, 17.30

NBA krepšinio lyga. Finalas. Septintosios rungtynės. 2016-06-20, jeigu prireiks.
8.00 Čempionai LT. Grappling Jurbarkas 2016.
8.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
36 laida. 9.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio
lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“.
11.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė.
Maskvos etapas. 12.00 Čempionai.LT „Žemaitijos ralis - 2016“. 13.00 Pasaulio rali-kroso
čempionatas. Norvegijos etapas. 15.00 NBA
krepšinio lyga. 20.00 Čempionai LT. Grappling
Jurbarkas 2016. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 21.00 Ispanijos „Endesa“
krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 4-as susitikimas, jeigu prireiks. 201606-22. 23.00 KOK World series. Bušido kovos.
Alytus. 1.00 „M1 Iššūkis“. Kovinis sportas.
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

lyga. „Real“ - „Atletico“.

EURoSPoRT

TV8

21 .0 0

„LAIŠKAI DŽULJETAI“
Romantinė komedija. Japonija, JAV. 2010.
Režisierius: Gary Winick.
Vaidina: Amanda Seyfried, Vanessa Redgrave, Christopher Egan.
Verona - nuostabus Italijos miestas, kuriame susipažino Romeo su
Džuljeta. Šiame mieste įskaudintos merginos palieka raštelius Džuljetai,
prašydamos patarimo. Atostogaudama Veronoje, rašytoja Sofi netikėtai
randa prieš penkiasdešimt metų parašytą laišką. Įkvėpta radinio, Sofi
leidžiasi į romantinę kelionę su laiško autore Klara ir jos anūku.

„UŽDELSTA MEILĖ“
Romantinė komedija. JAV. 2006.
Režisierius: Tom Dey.
Vaidina: Matthew McCounaughey,
Sarah Jessica Parker.

LNK

16 .3 5

Tripui trisdešimt penkeri. Jis turi įdomų darbą, puikų automobilį, namus.
Bėda ta, kad jis gyvena su tėvais. Šie
nori jį iškraustyti, todėl pasamdo specialistę Polą. Ji iškraustys Tripą iš tėvų
namų. Tačiau planui kyla pavojus...

„KAUKĖ“
Veiksmo komedija. JAV. 1994.
Režisierius: Chuck Russell.
Vaidina: Peter Greene,
Peter Riegert, Jim Carrey.

LNK

19 .3 0

6.00, 20.00, 2.30 Angliškas biliardas. Ryga,
Latvija. 7.30 Motosportas. „Le Mans 24 Hours“
lenktynės, Prancūzija. 8.30 Sporto linksmybės.
9.30, 12.30, 22.05, 1.30, 4.00 Tenisas. 11.00,
0.35 JAV futbolo lyga. 18.00 Fechtavimasis. Europos čempionatas Torunėje, Lenkijoje. 19.55,
0.25 Sporto naujienos. 22.00, 0.30 Futbolas.

Po nerealiai nesėkmingos dienos
banko tarnautojas Stenlis randa kaukę. Jis tiki, kad tai gali pakeisti jo likimą, bet tikrovė pranoko visus lūkesčius. Iš kuklaus paprasto žmogaus jis
pavirto nesunaikinamu herojumi.

„TADAS BLINDA. PRADŽIA“
nuotykių dRama. Lietuva. 2011.
Režisierius: Donatas Ulvydas.
Vaidina: Mantas Jankavičius,
Dainius Kazlauskas,
Agnė Ditkovskytė.

Erikas Kantona - „Eurosport“ futbolo komisaras.
Jojimas. FEI Nacijų taurė. Roterdamas,
Nyderlandai. 24.00 Motosportas. FIA Europos
ralio čempionatas. Ypras, Belgija.
23.00

TV3

21 .2 0

1861-ieji. Baudžiavos panaikinimą apraizgiusios politinės intrigos atokiame
Žemaitijos kaime netikėtai virsta kautynėmis. Veiksmų sūkuryje atsitiktinai
atsidūrusiam Tadui tenka atsisveikinti
su nerūpestinga kasdienybe...
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ŠeŠtadienis

rekomenduoja

7.55 „Ančiukų

istorijos“

6.10
6.25

LNK

21 .10

6.55
7.25

„DRILBITAS“
Komedija. JAV. 2008.
Režisierius: Steven Brill.
Vaidina: Owen Wilson, Nate Hartley, Lisa Ann Walter.
Trys nevykėliai moksleiviai yra desperatiškai nusiteikę išmokti apsiginti
ir atkeršyti savo skriaudėjams, todėl jie pasamdo Drilbitą - kovos menų
specialistą. Žinoma, jaunuoliai gauna tai, už ką sumokėjo. Drilbitas priima šią nemokšų komandą po savo sparneliu ir savo keistokais treniravimo būdais veda vaikinus į pergalę - kad mokykla ir vėl būtų jų pusėje!

7.55
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
12.40
12.55

14.45
16.45
18.30

TV1

TV3

19 .0 0

19 .3 0

„VASARA ELZASE“

„TŪKSTANTIS ŽODŽIŲ“

Romantinė dRama. Vokietija. 2012.
Režisierius: Michael Keusch.
Vaidina: Tanja Wedhorn, JeanYves Berteloot, Rudiger Vogler.

Komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Brian Robbins.
Vaidina: Eddie Murphy, Cliff
Curtis, Kerry Washington.

Po mamos mirties Dženin paveldi
pusę namo idiliškame kaimelyje.
Kita pusė priklauso jos dėdei batsiuviui Žanui. Dženin nori savo
pusę namo parduoti ir grįžti į Berlyną, kur moters laukia sužadėtinis.
Tačiau važinėjant po nuostabaus
grožio Elzaso apylinkes sugenda
moters automobilis, o jai padėti
pataisyti sustoja žavingasis Markas.

BTV

21 .5 5

Knygų leidybos agentas Džekas
Makalas yra tikras malimo liežuviu
virtuozas. Jis gali pasakyti bet ką,
kad gautų, ko nori. Šis plepys niekad nesusimąsto apie žodžių galią
ir visai nesijaudina meluodamas.
Susitikimas su motyvacinių knygų autoriumi ir savipagalbos guru
Džekui bus lemtingas. Vieną naktį
jo sode išaugs stebuklingas medis...

„LIŪTAŠIRDIS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1990.
Režisierius: Sheldon Lettich.
Vaidina: Harrison Page,
Jean-Claude Van Damme,
Ashley Johnson.
Prancūzijos legionierius pabėga
iš tarnybos, nes vadovybė atsisakė jį išleisti pas mirštantį brolį.
Leonas nori padėti brolio šeimai,
tačiau pinigus uždirbti jis gali tik
dalyvaudamas šiuolaikinių gladiatorių kovose.

42

19.25
19.30
21.15

23.45

1.40

Teleparduotuvė.
„Madagaskaro
pingvinai“ (N-7).
„Bidamanų turnyras“.
„Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“ (N-7).
„Ančiukų istorijos“.
„Madagaskaro pingvinai“ (N-7).
„Kung Fu Panda“.
Mamyčių klubas.
Svajonių ūkis.
„Simpsonai“ (N-7).
„Skruzdėliukas Z“.
„Drakonų knyga“
(N-7).
Komedija visai
šeimai „Šuniškas
gyvenimas“.
Nuotykių f. „Miško
karys“ (N-7).
Ekstrasensų mūšis
(N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
Eurojackpot.
Komedija „Tūkstantis
žodžių“ (N-7).
Fantastinis veiksmo f.
„Robotas policininkas“ (N-14).
Nuotykių komedija
„Nėra ko prarasti“
(N-7).
Nuotykių drama
„Tadas Blinda.
Pradžia“ (N-7).

11.30 „Griausmingieji

Čarlio angelai“

6.25
6.30
6.55
7.20

7.45
8.10
8.35
9.00
9.30
10.00
11.30

13.40
14.40
16.30
18.30
19.30
21.10
23.15

1.25

Dienos programa.
„Garfildas“.
„Robomobilis Polis“.
„Nickelodeon“
valanda. „Žuviukai
burbuliukai“.
„Kung Fu Panda“.
„Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys“.
„Tomo ir Džerio nuotykiai“.
„Ponas Bynas“.
„Katinas, kuris mėgo
vaikščioti vienas“.
„Pramuštgalviai
Paryžiuje“.
Nuotykių f.
„Griausmingieji
Čarlio angelai“
(N-7).
Pričiupom! (N-7).
Komedija
„Jaunavedžiai“ (N-7).
„Gyvenimo šukės“
(N-7).
Žinios. EURO 2016.
Orai.
„Medžioklės sezonas
atidarytas“.
Komedija „Drilbitas“
(N-7).
Komedija „Žinių
vedėjas 2. Legenda
tęsiasi“ (N-14).
Veiksmo trileris
„Didysis sprogimas“
(N-14).

6.30 „Rojus Lietuvoj“

6.00
6.05
6.30
7.30
8.30
9.00
9.30
9.35
10.30
10.35
11.30
11.35
12.00
12.55
13.55
15.45

17.50
18.10
18.45

20.55
21.00
21.45

23.57
24.00
1.30

LR himnas.
Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
„Rojus Lietuvoj“.
Mūsų miesteliai.
Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
Labas rytas, Lietuva.
Žinios. Orai.
Labas rytas, Lietuva.
Žinios. Orai.
Labas rytas, Lietuva.
Žinios. Orai.
Labas rytas, Lietuva.
„Pietinių jūrų žvejai“.
„Akistatos“. 16 s.
Sveikinimų koncertas.
Europos futbolo čempionatas. Aštuntfinalis.
Pertraukoje - Žinios.
Šiandien.
UEFA EURO 2016
apžvalga.
Europos futbolo
čempionatas.
Aštuntfinalis.
Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
Panorama.
Europos futbolo čempionatas. Aštuntfinalis.
Pertraukoje Trumposios žinios.
Trumposios žinios.
Komiška drama
„Sutrikusi“.
„Pietinių jūrų žvejai“.

birželio 25 d.

18.00 „44-as skyrius“

6.15
6.40
7.35
9.30
10.00
11.00

12.00
13.00

14.00
16.00

17.00
18.00
19.00
19.30
21.55
24.00

1.40
3.15
4.05

Pričiupom! (N-7).
Pagalbos skambutis.
„Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
Apie žūklę.
Pričiupom! (N-7).
Pasaulio galiūnų
čempionų lygos
etapas Portugalijoje.
Akivaizdu, bet neįtikėtina.
Dokumentinis f.
„Failai X. Nibelungų
kodas“ (N-7).
Mistinės istorijos
(N-7).
Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos
(N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„44-as skyrius“
(N-7).
Už vaikystę.
Lietuvos
Supermiestas.
Veiksmo f.
„Liūtaširdis“ (N-14).
Siaubo f.
„Piktosios dvasios
sugrįžimas“ (S).
„Kortų namelis“
(N-14).
Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos.
Lietuvos
Supermiestas.

TV PROGRAMA

11.00 „Detektyvas

Linlis“

6.40
6.44
7.00
7.25
8.25
9.30
10.00
11.00
13.00
13.05

Programa.
TV parduotuvė.
Auginantiems
savo kraštą.
Šiandien
kimba.
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
Skinsiu raudoną
rožę.
„Vandenyno
milžinai“.
„Detektyvas
Linlis“ (N-7).
Grilio
skanėstai.
„Mikropasauliai“
(N-7).
Grilio skanėstai.

13.45
13.50, 15.25, 16.25, 17.40

„Platinos karštinė“
(N-7).

15.00, 16.00, 17.00, 21.00

Žinios. Orai.

15.20, 16.20, 21.27

žinai, kad...?

Ar

17.30 Grilio skanėstai.
21.30, 2.45 Komedija

„Nieko nematau,
nieko negirdžiu“
(N-7).
23.50, 4.25 Komedija
„Kitas tu“ (N-7).
2.00, 5.55 „Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
6.40 „Laukinių
kačių nuotykiai“.

6.05 Ryto suktinis su

Zita Kelmickaite

LR himnas.
Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
7.00 Euromaxx.
7.30 IQ presingas.
8.00 Vienos filharmonijos
orkestro 2016-tųjų
Vasaros koncertas.
9.30 Mokslo sriuba.
9.45 Vilniaus albumas.
10.00 Trembita (subtitruota).
10.15 Menora (subtitruota).
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias (evangelikams).
11.15 LRT Kultūros
akademija.
12.00 Linija, spalva, forma.
12.50 A.Gricius. „Palanga“.
14.45 Šokio pasaka
„Dinozaurų salos
paslaptis“. 1 d.
15.50 Tikri vyrai.
16.40 „Kinijos skoniai“. 1 d.
17.30 Mokslo sriuba.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Dainuoja Veronika
Povilionienė.
19.00 Septynios Kauno
dienos.
19.30 ARTS21.
20.00 Mūsų dienos kaip šventė.
21.30 Panorama.
22.05 Dabar pasaulyje.
22.35, 23.30 Žagarės vyšnių festivalis 2014.
6.00
6.05

12.00 Natūralioji kulinarija su Anabele Lengbein
6.20
6.50
8.00
8.55
9.30
10.25
11.25
12.00

12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
19.00
21.00

22.55
0.30
1.25
3.00
3.45
4.10
4.35

Teleparduotuvė.
„Akloji“.
Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
„Sodininkų pasaulis“.
Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
„Monstrų karai“.
„Zoologijos sodo
naujagimiai“.
Natūralioji kulinarija su Anabele
Lengbein.
Reičelės Alen pyragų
dienoraštis.
„Sodininkų pasaulis“.
Kas namie
šeimininkas?
„Superauklė“ (N-7).
„Pasaulio burtininkai“ (N-7).
„Džeikas, Storulis ir
šuo“ (N-7).
„Vasara Elzase“ (N-7).
„Nusikaltimo vieta.
Komisarė Lindholm.
Pasakų miškas“.
„Laiko gijos“ (N-7).
„Derenas Braunas“.
„Tu nesi tu“ (N-14).
„Monstrų karai“.
„Zoologijos sodo
naujagimiai“.
Natūralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
Reičelės Alen pyragų
dienoraštis.

12.00 Futbolo.tv

6.15
6.30

7.30
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00

12.00
12.30

13.30
14.30

16.00
17.00
19.00

21.45

22.45
0.45

Teleparduotuvė.
Bjauriausi
darbai pasaulyje
(N-7).
Ledo kelias
(N-7).
Ekstremali
žvejyba (N-7).
Vienam gale
kablys.
Nuo amato
iki verslo.
Pragaro kelias
(N-7).
Nepaprastos
lenktynės
(N-7).
Futbolo.tv.
Bjauriausi
darbai pasaulyje
(N-7).
Jokių kliūčių!
(N-7).
Aukščiausia pavara.
Geriausi epizodai
(N-7).
Pragaro kelias (N-7).
„Bibliotekininkai“
(N-7).
„Grafas
Montekristas“
(N-7).
TV3 žinios.
TV3 orai.
TV3 sportas.
„Taikdarys“ (N-14).
„Samsara“ (N-7).

14.00 „Vidurnaktis

Paryžiuje“

9.00
9.30

10.30
11.30
12.00
13.00

13.30

14.00
15.45
18.05
18.35

20.00
21.00
22.00

23.40

Balticum TV
žinios.
„Šimtas
pasaulio
stebuklų“.
„Už išlikimo
ribų“.
Kas paleido
šunis?
„Ieškotojas“
(N-7).
„Automobiliai meno
šedevrai“.
Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
„Vidurnaktis
Paryžiuje“.
„Vaiduoklis“
(N-7).
„Virtuvė“
(N-7).
Šeimos
vakaras.
„Miško
patruliai“.
„Svajonių
kruizai“.
„Paslapčių
namai“ (N-7).
„Smulkus
nusikaltimas“
(N-14).
„Nauja
pradžia“ (N-7).

TV8

PBK

NTV Mir

TV1000

aNiMal PlaNeT

ViasaT sPorT BalTic

„Maksas Stilas“ (N-7). 7.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 8.00 Senoji animacija. 9.00
„Mano mažasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00
Ekstremalūs namų pokyčiai. 11.00 „Rezidentai“
(N-7). 12.00 Svajonių sodai. 13.00 Šokiai!
(N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ (N-7). 16.05
„Skandalas“ (N-7). 17.05 „Detektyvė Fišer“
(N-7). 18.20 Namų dekoravimas (N-7). 19.00
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt,
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Dvi motinos“ (N-14). 23.10 „Laiškai Džuljetai“. 1.10
„Skandalas“ (N-7).

6.00

EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40
Grok, mylimas akordeone! 7.30 „Tigro uodega“.
8.45 Ganytojo žodis. 9.10 Idealus remontas. 10.05
„Mašos pasakos“. 10.25 Skanėstas. 11.00, 17.55
Naujienos. 11.30 „Detektyvė“. 12.40 „Tik nepaleisk
manęs“. 16.50 Kas nori tapti milijonieriumi? 18.10
„Sėkmės džentelmenai“. 20.00 Laikas. 20.20 „Jumorina. Sočis“. 22.25 Irinos Alegrovos koncertas.
0.10 Šiandien vakare. 1.35 EURONEWS.

Laukinis pasaulis su Timofejumi Baženovu. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl
sveiki! 8.50 Gaminame su A.Ziminu. 9.25 Jų
papročiai. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 Gyvas
ir negyvas maistas. 12.00 Buto klausimas. 13.05
Vysockaja Life. 14.05 Važiuosime, pavalgysime!
14.55 Anastasija Voločkova. Mano išpažintis.
16.20 „Krasino gynyba 3“. 18.00 Tyrimą atliko.
19.00 „Centrinė televizija“ su V.Takmenevu.
20.00 Naujos rusiškos sensacijos. 21.00 Tu
nepatikėsi! 22.00 „UGRO 4“. 1.55 Prisiekusiųjų
teismas. Pagrindinė byla. „Nuomininkų byla“.
3.30 „Patrulis“. 5.25 „Sutuoktiniai“.

„Būti Flynu“. 10.10 „Prašom duoti“. 12.10
„Gerasis vokietis“. 14.10 „Norėčiau būti čia“. 16.10
„Mis slaptoji agentė 2. Ginkluota ir žavinga“. 18.15
„Koralaina ir slaptas pasaulis“. 20.10 „Namas prie
ežero“. 22.10 „Juodojo vanago žūtis“.

Namai medžiuose. 11.00 Šunų TV. 11.55
Kovotojas prieš gyvates Briusas Džordžas. 12.50,
19.15, 22.55 Bėgantys laisvi. 13.45 Krokodilai
laukinėje gamtoje. 15.35 Deivas Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 16.30 Žmonės ir liūtai. Vieno
safario istorija. 17.25 Grobuonių teritorija. 18.20,
22.00 Laukinių gyvūnų priežiūros mokykla. 20.10
Kaimo veterinaras. 21.05 Timo Folkneris laukinėje
gamtoje. 23.50 Aligatorių tramdytojai.

Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kazachstanas - Latvija. 8.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - „Atletico“. 9.50 Futbolas.
Copa America. Pusfinalis. 13.30 Motosportas.
Olandijos MotoGP Moto3 kvalifikacija. 14.20
Motosportas. Olandijos MotoGP treniruotė 4.
15.05 Motosportas. Olandijos MotoGP kvalifikacija. 16.00 Motosportas. Olandijos MotoGP
Moto2 kvalifikacija. 17.05 Krepšinis. Eurolygos
finalas. 20.00 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio čempionato etapas. Praha. 23.10 Futbolas.
Copa America rungtynės. 1.00 Boksas. Anthony
Joshua - Dominicas Breazeale.

7.00

INfO TV
Teleparduotuvė. 6.30, 12.50 Yra, kaip yra
(N-7). 7.25, 5.05 Ne vienas kelyje. 7.50, 17.40
Dviračio šou. 8.20, 13.45, 15.30 KK2 (N-7).
9.00, 15.00 Už vaikystę. 9.25 Valanda su Rūta.
11.00, 23.00 24 valandos (N-7). 11.55, 2.50 Bus
visko. 14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 18.40 Pagalbos skambutis (N-7). 19.30
„Groznas. Prijaukintas Putino tigras“. 20.30,
3.40 Valanda su Rūta. 22.00 Dabar pasaulyje.
Išvados. Žinios rusų k. 22.30 Autopilotas. 5.30
Už vaikystę.
6.00

RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00, 8.10

„Širdies galia“. 7.40, 11.10, 14.25
Žinios. Maskva. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Naujienos. 9.10 Eismo taisyklės. 10.05 Elina
Bystrickaja. 11.25 Mano planeta. 11.50 Pikiruojančio bombonešio kronika. 13.30, 14.35 Ieškau
pakeleivio. 16.00 „Gražuolės“. 21.00 „Džiaugsmo ir sielvarto kryžkelėje“. 0.35 „Vienintelė“.

REN
„Fiksikai“. 6.55 Kviestinė vakarienė. 11.25
A.Čapman paslaptys. 13.15 „Mintransas“. 13.55
Sąžiningas remontas. 14.45 „Žmonija: ar turime
mes ateitį?“ 16.35 „Jumorina“. Juoko festivalis.
18.30 „Trys laimingos moterys“. 22.00 „Atspindžiai“. 23.50 „Retromanija 2“.
6.50

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

7.35

TV PoloNia
„Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pusryčius. 11.25 Žydros atostogos. 11.50 Polonija
24. 12.20 Sveika, Polonija. 13.15 Laukinė muzika. 13.45 „Tėvas Mateušas“. 14.40 „Ir gėriui, ir
blogiui“. 15.45 „Senosios girios sakmė“. 16.45
Turistinė kalionė. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00
Akcija - atostogos. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „M,
kaip meilė“. 19.50, 6.55 Priglausk mane. 20.45,
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas.
Orai. 21.45, 3.40 „Aš jums parodysiu!“ 22.40, 4.35
„Du mėnuliai“. 1.00 Lenkiškų dainų muziejus.
1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 1.50 „M, kaip meilė“.
6.40

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

8.15

DiscoVery
Ieškant ginklo. 9.10 Sprogimai. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 10.55 Sandėlių medžiotojai
Britanijoje. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Kas
nutiko vėliau? 15.25 Aukso karštinė. 16.20 Sunkvežimių vairuotojai. 17.15 Įveikti baimes su
B.Grilsu. 18.10 Nepaprasti inžinierių sprendimai.
19.05 Prasti inžinierių sprendimai. 20.00 Nesėkmių garažas. 21.00 Gatvių lenktynės. 22.00
Laukinės vairuotojų gentys. 23.00 Sandoriai, ratai
ir vagystės. 23.30 Dalaso automobilių rykliai.
8.15

TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.05 Mano namelis ant ratų. 10.00, 21.00 Kelionė aplink pasaulį. 11.00 Karai dėl bagažo. 12.00 Viešbučių verslas. 15.05 Ekstremalios jachtos. 16.00 Neįtikėtini
namai ant vandens. 17.00 Neįprastas maistas.
19.00, 24.00 Iškyla gamtoje. 22.00 Pavojingiausi
Amerikos keliai. 23.00 Įkaušęs keliautojas.

7.25

sPorT1
„NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida.
NBA krepšinio lyga. Finalas. Šeštosios
rungtynės. 2016-06-17. 9.30 KOK World series. Bušido kovos. Moldova. 12.00 Rusijos
„Premier league“. CSKA - „Zenit“. 14.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido
„Real“ - „Barcelona“. 16.00, 2.00 Čempionai.LT
„Žemaitijos ralis - 2016“. 17.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ „Barcelona“. 4-as susitikimas, jeigu prireiks.
2016-06-22. 19.00 Motosportas. Spidvėjus. Danijos etapas. 20.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio
lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 5-as
susitikimas, jeigu prireiks (arba Spidvėjus) 22.00
Motosportas. Spidvėjus. Čekijos etapas. 22.30
KOK World series. Bušido kovos. Moldova.
6.45
7.00

6.00

eurosPorT
6.00, 13.00, 0.45 Angliškas biliardas. Ryga, Latvija. 7.30, 24.00 Motosportas. FIA Europos ralio
čempionatas. Ypras, Belgija. 8.00 JAV futbolo
lyga. 9.30, 14.00, 21.30 Tenisas. 10.55, 18.50 Fut-

bolas. Erikas Kantona - „Eurosport“ futbolo komisaras. 11.00 Kanojų irklavimas. Europos sprinto
čempionatas. Maskva, Rusija. 18.00, 23.45 Sporto
linksmybės. 18.55, 21.25, 0.30 Sporto naujienos.
19.00 Motosportas. Žiedinės lenktynės. Vila Realas, Portugalija. 20.30 Fechtavimasis. Europos
čempionatas Torunėje, Lenkijoje. 22.15 Jojimas.
Pasaulio čempionų turas. Monakas.
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14.50 „Dantukų fėja 2“

6.10
6.25
6.55
7.25
7.55
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
12.40
13.00
14.50

16.45
18.30
19.30

21.30

23.40
1.20

Teleparduotuvė.
„Madagaskaro
pingvinai“ (N-7).
„Bidamanų turnyras“
(N-7).
„Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“ (N-7).
„Ančiukų istorijos“.
„Madagaskaro
pingvinai“ (N-7).
„Kung Fu Panda“.
Statybų TV.
Svajonių sodai.
„Alioša Popovičius ir
Slibinas Tugorius“.
„Slibinai. Nakties
tamsumų dovana“.
Komedija
„Visai kaip tikra“.
Komedija visai
šeimai „Dantukų
fėja 2“ (N-7).
Ekstrasensų mūšis
(N-7).
TV3 žinios.
2 Barai. Gyvenimas
greitkelyje.
Tiesioginė
transliacija (N-7).
Veiksmo f.
„Pavojingasis
Bankokas“ (N-14).
Kriminalinė drama
„Rikošetas“ (N-14).
Fantastinis veiksmo f.
„Robotas policininkas“ (N-14).

10.00 „Kaukė“

6.30
6.55
7.20

7.45
8.10
8.35
9.00
9.30
9.45
10.00
12.00

13.50

16.10

18.30
19.30
20.35
22.00

23.55

2.00

„Garfildas“.
„Robomobilis Polis“.
„Nickelodeon“
valanda. „Žuviukai
burbuliukai“.
„Kung Fu Panda“.
„Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys“.
„Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
Sveikatos ABC televitrina.
„Katinas žvejys“.
„Kačiukas vardu Au“.
Veiksmo komedija
„Kaukė“ (N-7).
Muzikinė komedija
„Kylančios žvaigždės“.
Nuotykių f.
„Nibelungų lobis“
(N-7).
Nuotykių f.
„Likimo ietis“
(N-7).
Žinios. EURO 2016.
Teleloto.
„Karas ir taika“
(N-7).
Komedija „Statyk
už mėgstamiausią“
(N-14).
Trileris
„Nuodėminga aistra“
(N-14).
Komedija
„Girtos vestuvės“ (S).

TV8
„Maksas Stilas“ (N-7). 7.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 8.00 Senoji animacija. 9.00
„Mano mažasis ponis“. 9.30 Teletabiai. 10.00
Ekstremalūs namų pokyčiai. 11.00 „Rezidentai“
(N-7). 12.00 Mamyčių klubas. 12.30 Namų
dekoravimas (N-7). 13.00 Šokiai! (N-7). 15.00
„Dauntono abatija“ (N-7). 16.05 „Skandalas“
(N-7). 17.05 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 18.20
Namų dekoravimas (N-7). 19.00 Ekstremalūs
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Vienas tarp gydytojų“.
7.00

Info TV
Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00
Auginantiems savo kraštą. 7.30, 19.30, 0.20
„Penktoji pavara“. 8.20, 2.05 KK2 (N-7). 10.30,
4.10 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 13.40
Beatos virtuvė. 14.30 24 valandos (N-7). 20.30
Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Raudona linija.
22.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k.
22.30 „Groznas. Prijaukintas Putino tigras“.
23.30 Nuo... Iki. 1.10 Ne vienas kelyje. 1.40
Autopilotas.
6.00
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21.00

6.00
6.05
6.30
7.30
8.00
8.30
9.00
9.25
9.50
10.00
10.30
12.05
13.00
14.00
15.45

17.50
18.10
18.45

21.00
21.45

24.00

Panorama

LR himnas.
Popietė su
Algimantu Čekuoliu“.
„Rojus Lietuvoj“.
Šventadienio mintys.
Gimtoji žemė.
Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite.
„Nauji Piterio
Peno nuotykiai“.
„Zoro kronikos“.
„Aviukas Šonas 4“.
Gustavo enciklopedija.
Delfinai ir žvaigždės.
„Atlanto vandenynas“.
„Kenijos kalnas.
Ledinė Afrikos širdis“.
„Puaro“ (N-7).
Europos futbolo čempionatas. Aštuntfinalis.
Tiesioginė transliacija
iš Liono. Pertraukoje Žinios.
Šiandien.
UEFA EURO 2016
apžvalga.
Europos futbolo čempionatas. Aštuntfinalis.
Tiesioginė transliacija.
Panorama.
Europos futbolo čempionatas. Aštuntfinalis.
Tiesioginė transliacija iš
Tulūzos. Pertraukoje Trumposios žinios.
Siaubo f. „Šilti
kūnai“ (N-14).

PBK
6.00, 1.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.10 Naujienos. 6.40 Armijos parduotuvė. 7.20 Animacija. 7.45 „Linksmieji kamuoliukai“. 8.00 Sveikata.
9.10 Kol visi namie. 9.55 „Mašos pasakos“.
10.05 Kinijos atradimas. 10.40 Fazenda. 11.40
„Jumorina. Sočis“. 12.55 „Dėl šeimyninių aplinkybių“. 15.40 „Rungtynės“. 18.25 Ekstrasensų
mūšis 14. 21.00 Laikas. 22.45 „MaksimasMaksimas“. 23.55 „Greičiau, nei triušiai“.

RTR PlaneTa (BalTIja)
„Džiaugsmo ir sielvarto kryžkelėje“. 8.20
Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Žinios.
Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Naujienos. 11.15
Juoktis leidžiama. 13.25, 14.15 „Pasikalbėk su
manimi apie meilę“. 17.35 „Darbas prie klaidų“.
21.55 „Namų darbininkė“. 1.45 „Saugomi asmenys“. 3.10 „Ištekėti už kapitono“.
5.05

Ren
„Fiksikai“. 7.05 „Retromanija 2“. 8.05 „V
ir M“. 8.35 Rusiškas vairavimas. 9.30 „Trys
laimingos moterys“. 13.00-21.30 „Asmeninis
tardytojo Saveljevo gyvenimas“. 1.20 „Druska“
muzikinis Zacharo Prilepino šou.
7.00

19.05 „Adamsų

šeimynėlė“

7.00
7.30

8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
13.30
16.00
17.00

18.00
19.05

21.00
23.00
1.00

2.45

4.20

Savaitės kriminalai
(N-7).
Pasaulio galiūnų
čempionų lygos
etapas Portugalijoje.
Tauro ragas
(N-7).
Autopilotas.
Krepšinio pasaulyje
su Vidu Mačiuliu.
Sveikatos kodas.
„BBC dokumentika.
Gyvūnų planeta“.
Sveikinimai.
Išgyvenk, jei gali.
„Muchtaro
sugrįžimas“
(N-7).
„44-as skyrius“
(N-7).
Komedija
„Adamsų šeimynėlė“
(N-7).
„Kultas“
(N-14).
Komedija
„Laukiniai“ (S).
Veiksmo f.
„Liūtaširdis“
(N-14).
Siaubo f.
„Piktosios dvasios
sugrįžimas“
(S).
Komedija
„Adamsų šeimynėlė“
(N-7).

13.50 „Platinos karštinė“

TV parduotuvė.
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Kaip užauginti planetą. Gėlių galia“ .
11.50 Grilio skanėstai.
11.55 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (N-7).
13.05 „Mikropasauliai“
(N-7).
13.45 Grilio skanėstai.
13.50 „Platinos karštinė“
(N-7).
15.00 Žinios. Orai.
15.20 Ar žinai, kad...?
15.25 „Platinos karštinė“
(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Ar žinai, kad...?
16.25 „Platinos karštinė“
(N-7).
17.00 Žinios. Orai.
17.30 Grilio skanėstai.
17.40 „Platinos karštinė“
(N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.27 Ar žinai, kad...?
21.30, 3.00, 6.10 24/7.
22.30, 3.45 Drama
„Visa karaliaus
kariauna“ (N-14).
1.25 „Detektyvas Linlis“
(N-7).
7.09
7.25

nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00

Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.55
„Centrinė televizija“. 10.25 Pirmoji pavara. 11.05
Technikos stebuklai. 12.15 Sodininkų atsakas.
13.20 Valgome namie. 13.55 Vartotojų priežiūra.
Neleisk būti apgaunamas! 15.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 16.20 NTV-Matymas. „Pasauliniai
užkulisiai. Grožio industrija“. 17.20 Važiuosime,
pavalgysime! 18.05 Tyrimą atliko. 19.00 Savaitės akcentai. 19.49 Pozdniakovas. 20.00 „Rūdys“
23.50 „Vienas lauke karys“. 1.45 „Du karai“.

TV PolonIa
„Senosios girios sakmė“. 9.30, 18.25, 1.25
Lenkija su Miodeku. 9.35 Lenkija 1050. 10.00,
20.25, 2.25 „Drakono Polo nuotykiai“. 10.20 Petersburskio muziko šou. 10.50 Grūdas. 11.25
„Mergina ir vaikinas“. 12.25 Kultūros informacija.
12.45, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.40 Notacijos. 13.55 Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. 14.00 Šv.Mišių transliacija.
16.25 Okrasa laužo taisykles. 16.55 Šeimynėlė.pl.
17.55, 0.55 Nykstančio pasaulio žemėlapis. Madagaskaras. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip
meilė“. 19.50, 4.35 Akis į akį. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.40
„Prieplauka“. 22.40, 5.10 TV spektaklis „Užrašas“.
0.10 M.Rodovič. „Žydra vasara su Marylia“.
8.35

17.25 Veronika

Povilionienė

6.00
6.05
7.00
7.55
10.00

10.50
11.15
11.45
12.15
12.45

14.45
15.50
16.40
17.25
17.45
18.00

19.00

20.00
21.30
22.05
22.35

LR himnas.
Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite.
Anapus čia ir dabar.
Kaunas Talent 2015.
Koncertuoja J.Obrazcova, Z.Sotkilava,
S.Jonušaitė, V.Vyšniauskas.
Šventadienio mintys.
Įsižiūrėk, įsiklausyk.
Koncertuoja J.Milius ir
I.Prudnikovaitė-Pitrėnė.
ORA ET LABORA.
Europos futbolo
čempionatas.
Aštuntfinalis.
Šokio pasaka „Dinozaurų salos paslaptis“.
Karinės paslaptys.
„Hnatas Jura.
Metų kryžkelėje“.
Kultūra. Veronika
Povilionienė.
Žinios.
Senatvė pagal
Bibliją. Susitikimas
su ispanų teologe
Dolores Aleixandre.
Skambantys pasauliai. Svečias - choreografė Sasha Walz.
Mūsų dienos - kaip
šventė.
Panorama.
Dabar pasaulyje.
Aš - laidos vedėjas.

TV1000
„Juodojo vanago žūtis“. 11.10 „Namas prie
ežero“. 13.00 „Džesmina“. 14.45 „Būti Flynu“.
16.35 „Prašom duoti“. 18.15 „Gerasis vokietis“.
20.10 „Mano gyvenimo žuvis“. 22.20 „Panikos
kambarys“. 0.20 „Labai geros mergaitės“.
8.10

DIscoVeRy
Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Automobilių kolekcininkai. 10.55 Retro automobiliai.
11.50 Turto gelbėtojai. 12.40 Sandėlių medžiotojai
Britanijoje. 13.35 Nekilnojamojo turto karai. 14.30
Likvidatorius. 15.25 Dalaso automobilių rykliai.
16.20 Dyzelinio pasaulio broliai. 17.15 Automobilių
kolekcininkai. 18.10 Kaip tai pagaminta? 19.05
Laukinės vairuotojų gentys. 20.00 Laukinių kalnų
karaliai. 21.00 Nesuplanuota kelionė. 22.00, 3.40
Išgyventi su Edu Stafordu. 23.00 Teleskopai.
9.10

TRaVel
9.05, 20.00 Mano namelis ant ratų. 10.00 Kelionė
aplink pasaulį. 11.00 Karai dėl bagažo. 12.00,
17.00, 24.00 Namų medžiuose gyventojai. 13.00,
18.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 14.00 Darbo
imasi Vanila Aisas. 15.00 Gyvenimas ant ežero.
16.00 Turto gelbėtojai. 19.00 Viešbučių verslas.
21.00 Didžiosios paslaptys. 22.00 Pilies paslaptys.

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

birželio 26 d.

8.00

6.20
6.50
8.00
8.55
9.30
10.25
11.25
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.05

19.20
19.55
21.00

22.55
0.35
1.35
2.55
3.40
4.05
4.30
5.20

Daktaras Ozas

rekomenduoja

23.00 Nakties TOP.

Vasara+

Teleparduotuvė.
„Būrėja“.
Daktaras Ozas (N-7).
„Sodininkų pasaulis“.
Daktaras Ozas (N-7).
„Monstrų karai“.
„Zoologijos sodo
naujagimiai“.
Natūralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
Reičelės Alen
pyragų dienoraštis.
„Mylėk savo sodą“.
Kas namie
šeimininkas?
„Superauklė“ (N-7).
„Pasaulio
burtininkai“ (N-7).
Nemarus kinas.
„Apiplėšimas“
(N-7).
„Būrėja“.
„Akloji“.
„Nusikaltimo vieta.
Komisarė Lindholm.
Tamsūs keliai“ (N-7).
„Atsitiktinė santuoka“
(N-14).
Magai.
„Laiko gijos“ (N-7).
„Monstrų karai“.
„Zoologijos sodo
naujagimiai“.
Natūralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
„Mylėk savo sodą“.
Kas namie šeimininkas?

6.15
6.30

7.30

9.00
9.30
10.00
11.00

12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
17.00
19.00
21.30
22.30

23.00
23.30
1.20

Teleparduotuvė.
Bjauriausi darbai
pasaulyje
(N-7).
Aukščiausia pavara.
Geriausi epizodai
(N-7).
Tavo augintinis.
Vienam gale kablys.
Pragaro kelias
(N-7).
Nepaprastos
lenktynės
(N-7).
Adrenalinas
(N-7).
Bjauriausi darbai
pasaulyje (N-7).
Jokių kliūčių!
(N-7).
Ledo kelias
(N-7).
Pragaro kelias
(N-7).
„Bibliotekininkai“
(N-7).
„Šanchajaus riteriai“
(N-7).
TV3 žinios.
Nakties TOP.
Vasara
(N-14).
Nakties TOP.
Vasara+ (S).
„Geras patarimas“
(N-14).
„Mechanikas“.

AnimAl PlAnet
8.15, 18.20, 22.00 Nesutramdomas atkūrimas.
9.10, 19.15 Laukinių gyvūnų priežiūros mokykla.
10.05, 20.10 Timo Folkneris laukinėje gamtoje.
11.55, 22.55 Ieškant karališkosios kobros. 12.50,
1.40 Bahamų salose. 13.45, 2.35 Turkija, kontrastų šalis. 14.40, 3.25 Jankių džiunglės. 15.35, 4.15
Didžiausi ir blogiausi. 16.30, 5.02 Apie ryklius.
17.25, 5.49 Lotynų Amerikos platybėse. 21.05
Kaimo veterinaras. 23.50 Aligatorių tramdytojai.

SPort1
5.30 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. Šeštadienio
konkursai. 8.00 ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas.
Juan Monaco - Pablo Andujar. Finalas. 10.00

Čempionai LT. Grappling Jurbarkas 2016. 5 d.
10.30 NBA krepšinio lyga. Finalas. Pirmosios
rungtynės. 2016-06-03. 13.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“
- „Barcelona“. 5-as susitikimas, jeigu prireiks.
Vakar. 15.00 Angliškas biliardas. Europos komandinis čempionatas. 18.30 NBA krepšinio
lyga. Finalas. Šeštosios rungtynės. 21.00 NBA
krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Klyvlando
„Cavaliers“. Pusfinalis. 23.00 KOK World series.
Bušido kovos. Moldova. 1.30 „M1 Iššūkis“.
Kovinis sportas. 2.30 „Road to glory“. Su Jurgiu
Didžiuliu. 3.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas.
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

21.00 „Audros karys“

9.00
9.30

10.30

11.00
11.30

12.30
13.30
14.45
16.15

17.15
19.00
20.00
21.00

22.40
23.40

Kas paleido
šunis?
„Paslapčių
namai“
(N-7).
Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
„Virtuvė“
(N-7).
„Šimtas
pasaulio
stebuklų“.
„Svajonių
kruizai“.
„Lelijos“
(N-7).
„Riteris
Rūdžius“.
„Aviakatastrofos:
priežastys
ir pasekmės“.
„Į Vakarus“
(N-7).
„Likimo ietis“
(N-7).
„Už išlikimo
ribų“.
VIP seansas.
„Audros
karys“
(N-7).
„Svajonių
kruizai“.
„Aviakatastrofos:
priežastys
ir pasekmės“.

lnK

22 .0 0

„StAtYK uŽ mĖGStAmiAuSiĄ“
Komedija. Didžioji Britanija, JAV. 2012.
Režisierius: Stephen Frears.
Vaidina: Bruce Willis, Rebecca Hall, Catherine Zeta-Jones.
Kai naivuolė Bet atvyksta į nuodėmingąjį Las Vegasą, gero tikėtis nereikia. Ji įsidarbina pas profesionalų sporto lošėją Dinką, kuriam neva turi
atnešti sėkmę. Dinkas - tikras aferų, išnaudojimo ir beprotiškų kvailysčių
asas, todėl kai netrukus mergina prisiverda košės, tik jis ir begali padėti.
Bet ar šįkart sėkmė nuo jų nenusisuks?

„PAVoJinGASiS BAnKoKAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2008.
Režisieriai: Oxide Pang Chun,
Danny Pang.
Vaidina: Nicolas Cage, Shahkrit
Yamnarm, Charlie Yeung.

tV3

21 .3 0

„AtSitiKtinĖ SAntuoKA“
Romantinė Komedija. Jungtinė
Karalystė. 2008.
Režisierius: Griffin Dunne.
Vaidina: Uma Thurman, Jeffrey
Dean Morgan, Colin Firth.

ViASAt SPort BAltic
6.50 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio čempionato
etapas. Praha. 9.50 Futbolas. Copa America. Mačas
dėl trečios vietos. 11.50 Olandijos MotoGP Moto3
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 13.10 Olandijos

MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija.
14.50 Olandijos MotoGP lenktynės. Tiesioginė
transliacija. 16.10 Boksas. Anthony Joshua - Dominicas Breazeale. 18.05 Motosportas. Olandijos
MotoGP lenktynės. 19.30 Futbolas. Copa America.
Mačas dėl trečios vietos. 21.30 Nascar 350 mylių
lenktynės. Tiesioginė transliacija. 1.05 Futbolas.
Copa America rungtynės. 2.55 Futbolas. Copa
America. Finalas. Tiesioginė transliacija.

tV1
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Ugniagesio Patriko sužadėtinė Sofija, suabejojusi vestuvių būtinumu,
kreipėsi į meilės ekspertę Emą Loid,
ir ši patarė palikti sužadėtinį. Patrikas nusprendžia Emai atkeršyti.

„lAuKiniAi“
Komedija. Rusija. 2006.
Režisierius: Viktor Šamirov.
Vaidina: Goša Kucenko, Marat
Bašarov, Vladislav Galkin.

euroSPort
6.30, 16.00 Motosportas. Žiedinės lenktynės. Vila
Realas, Portugalija. 7.30, 15.30, 21.30, 23.00 Mo-

tosportas. FIA Europos ralio čempionatas. Ypras,
Belgija. 8.00, 19.00, 22.00 Angliškas biliardas.
Ryga, Latvija. 9.30, 12.30, 15.20, 0.50, 1.50 Europos futbolo fanai. 9.40, 1.00 Futbolas. Erikas Kantona - „Eurosport“ futbolo komisaras. 9.45, 12.40,
24.00 Tenisas. 11.00, 13.30 Kanojų irklavimas.
Europos sprinto čempionatas. Maskva, Rusija.
15.15 Kovos dėl aukso. 18.55, 21.25, 0.45 Sporto
naujienos. 20.00 Dviračių sportas. Nacionalinės
rungtynės. 1.05, 2.00 JAV futbolo lyga.

Samdomas žudikas Džo atvyksta
į Bankoką. Čia jis turi atlikti paskutinę užduotį - įvykdyti keturias žmogžudystes, o tuomet bus
galima išeiti užtarnauto poilsio...

BtV

23 .0 0

Žmonių norai tokie paprasti: pasikaitinti saulėje, paplaukioti, pažaisti
tinklinį, pašokti. Dauguma jau gali
sau leisti ištaigingesnį poilsį, tačiau
vos tik baigiasi liepa, jie krauna į savo solidžiuosius automobilius senas
palapines ir keliauja čionai...
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Pirmadienis

rekomenduoja

10.00 „Kerštas“

6.10
6.25
6.55

TV3

22 .3 0

„IŠSISKYRIMaS“
Romantinė komedija. JAV. 2006.
Režisierius: Peyton Reed.
Vaidina: Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams.
Meno kūrinių pardavėja Bruk ir gidu dirbantis Garis - buvę įsimylėjėliai.
Tiesa, vis dar gyvenantys po vienu stogu. Mat nei Garis, nei Bruk nepageidauja išsikraustyti iš buto, kurį jie kartu nuomojo. Netrukus buvęs
įsimylėjėlių lizdelis virsta mūšio lauku, iš kurio nei viena, nei kita pusė
tikrai nežada taikiai pasitraukti. Tačiau gyvenimas kupinas netikėtumų.

7.25

7.55
8.25
8.55
10.00
11.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30

TV8

lnK
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22 .15

„KeRIMoRo RoŽĖ“

„naKTIeS ĮKaITaS“

melodRama. Vokietija. 2001.
Režisierius: Axel de Roche.
Vaidina: Jenny Jurgens,
Matthias Zahlbaum.

Veiksmo tRileRis. JAV. 2004.
Režisierius: Michael Mann.
Vaidina: Tom Cruise, Jamie
Foxx, Jada Pinkett Smith.

Piktas senas lordas paskyrė visą savo gyvenimą šeimai ir savo
dvaro puoselėjimui. Čia jis užveisė
nuostabų vynuogyną ir sukaupė nemenką antikvarinių daiktų
kolekciją. Deja, vyriškis neturi nė
vieno įpėdinio, kuriam galėtų
perleisti savo turtą. Tuo metu jo
sesers dukra Liza svajoja tik apie
viena - kaip tapti lordo įdukra.

Rami naktis Los Andžele. Jau 12
metų taksistu dirbantis Maksas
išvažiuoja į savo eilinę pamainą.
Oro uoste į jo automobilį įsėda
į miestą ką tik atvykęs vyras. Tai
bus visiškai kitoks Makso klientas.
Vincentas yra samdomas žudikas.
Per šią naktį jis turi apsilankyti
penkiose Los Andželo vietose ir
profesionaliai atlikti savo darbą.

TV6
0. 50

„GeRaS PaTaRIMaS“
komedija. JAV. 2000.
Režisierius: Steve Rash.
Vaidina: Charlie Sheen, Angie
Harmon, Denise Richards.
Gražuolis brokeris Rajenas yra didis
mergišius. Jis puikiai žino visas moterų paslaptis ir mažas silpnybes.
Staiga praradęs darbą ir brokerio
licenciją, jis apsigyvena su savo
mergina Sinde. Ši, sužinojusi, kad
jos mylimasis atsikraustė ne iš romantiškų paskatų, pabėga pas kitą.

46

19.30
20.00
21.00
21.30
22.30
0.40
1.35
2.00

Teleparduotuvė.
„Kung Fu Panda“.
„Magiška vidurinė
mokykla. Palikimo
diena“.
„Magiška vidurinė
mokykla. Širdelių
diena“.
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Monsunas“ (N-7).
TV serialas „Meilės
sūkuryje“ (N-7).
TV serialas „Kerštas“.
„Ledynmetis 3“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
TV serialas „Mažoji
nuotaka“ (N-7).
TV serialas „Aistra ir
valdžia“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
„Rezidentai“ (N-7).
TV serialas „Svotai“.
2 Barai. Gyvenimas
greitkelyje (N-14).
TV3 vakaro žinios.
Romantinė komedija
„Išsiskyrimas“ (N-7).
TV serialas
„Pagrindinis įkaltis“.
TV serialas „Mažylė
Houp“ (N-7).
TV serialas „Kerštas“.

14.35 „Juodieji meilės

deimantai“

6.25
6.30
6.55
7.25
7.50

9.50
11.50
12.45
13.10
13.35
14.35

16.30
17.25
18.30
19.30
20.30
21.30
22.15

0.40

1.30
2.15

Dienos programa.
„Garfildas“.
„Mažieji Tomas ir
Džeris II“.
„Rožinė pantera“.
TV serialas „Volkeris,
Teksaso reindžeris“
(N-7).
24 valandos (N-7).
Su cinkeliu (N-7).
„Mažieji Tomas ir
Džeris II“.
„Rožinė pantera“.
TV serialas
„Svajonių princas“.
TV serialas
„Juodieji meilės
deimantai“ (N-7).
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos (N-7).
Žinios. EURO 2016.
Orai.
Bus visko.
Nuo... Iki.
Žinios. EURO 2016.
Orai.
Veiksmo trileris
„Nakties įkaitas“
(N-14).
TV serialas
„Judantis objektas“
(1) (N-7).
TV serialas „Visa
menanti“ (N-7).
TV serialas
„Alkatrazas“ (N-7).

15.10 „Giminės po

20 metų“

6.00
6.05
9.15
9.40
10.05
10.35
11.25
12.15
13.10
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
17.05
17.35
17.50
18.10
18.45

20.55
21.00
21.40
21.45

23.57
24.00
2.00
3.00
3.05

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Padūkėliai marsupilamiai“.
„Heidė“.
„Šokių akademija“.
„Džesika Flečer“.
„Didysis Gregas 2“.
Gyvenimas.
Klauskite daktaro.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
TV serialas „Giminės
po 20 metų“.
TV serialas „Senis“.
Kas ir kodėl?
Klausimėlis.lt.
Šiandien.
UEFA EURO 2016
apžvalga.
Europos futbolo
čempionatas.
Aštuntfinalis.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
Europos futbolo
čempionatas.
Aštuntfinalis.
Pertraukoje Trumposios žinios.
Trumposios žinios.
„Vesterplatės paslaptis“.
TV serialas „Senis“.
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.

birželio 27 d.

16.55 „Muchtaro

sugrįžimas“

6.45
7.15
9.15
11.20
12.35
13.35

14.35

15.35
16.55
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30
0.45
2.30
3.50
4.35
5.15
5.40

Sveikatos ABC televitrina.
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Mistinės istorijos
(N-7).
TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas
„Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
TV serialas
„Sudužusių žibintų
gatvės“ (1).
TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
TV serialas „Tokia
tarnyba“ (N-7).
Pričiupom! (N-7).
Pagalbos skambutis.
Farai (N-14).
Veiksmo trileris
„Karštis“ (N-14).
Komedija
„Laukiniai“ (S).
TV serialas „Kultas“
(N-14).
Kalbame ir rodome.
Pagalbos skambutis
(N-7).
Farai (N-14).
Pričiupom! (N-7).

21.30 Nuoga tiesa

Programa.
TV parduotuvė.
Kaimo akademija.
Vantos lapas.
„Moterų daktaras“.
„Pėdsakas“ (N-7).
„Mesingas.
Aplenkiantis laiką“.
11.25 „Miškinis“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“.
13.30 „Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00, 22.30 Reporteris.
Lietuva tiesiogiai. Orai.
18.50, 23.30 Rio 2016.
19.00 „Delta“ (N-7).
20.25 „Skubus
iškvietimas 4.
Mirtina diagnozė“
(N-7).
21.30 Nuoga tiesa. Ar jums
užtenka pajamų išgyventi? (N-7).
23.40 „Miškinis“ (N-7).
0.40, 3.10 „Pėdsakas“ (N-7).
1.30 Reporteris. Lietuva
tiesiogiai.
2.25, 4.40 „Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
3.50, 5.25 „Jaunikliai“ (N-7).
4.20, 5.55 „Tigrų sala“.
6.20 „Gamtos pasaulis“.
6.55
6.59
7.15
7.45
8.15
9.20
10.20

TV8

RTR PlaneTa (BalTIja)

TV Polonia

6.55 TV Pagalba. 8.35 Taupome su Džeimiu. 9.35
„Mano mažasis ponis“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 „Vienas tarp gydytojų“. 13.00, 17.00
„Laukinukė“. 14.00 „Pamiršk mane“. 15.00, 0.50
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Taupome su
Džeimiu. 18.00, 22.55 „Gyvenimo bangos“. 20.00
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Kerimoro rožė“.

5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva.
11.55 Tyrimo paslaptys. 15.00 „Granato skonis“. 18.15 Tiesioginis eteris. 21.50 „Šamanė“.
23.40 „Sąžiningas detektyvas“. 0.35 „Kelionė

Info TV

Ren

6.00 Už vaikystę. 6.30 Tauro ragas. 7.00 Pagalbos skambutis. 8.00 Savaitės kriminalai. 8.30
Penktoji pavara. 9.30 Žinios. 10.30 Nuo... Iki.
11.15 Valanda su Rūta. 12.50 Už vaikystę. 13.15
24 valandos. 15.15 KK2. 16.00 Raudona linija.
17.00 Info diena. 21.00 Yra, kaip yra. 22.00
Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena.

„Fiksikai“. 7.15, 20.25 Kviestinė vakarienė.
Tinkama priemonė. 10.55, 18.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 11.55 „Mintransas“.
12.35 „Dar ne vakaras“. 13.35 Čapman paslaptys.
14.35 „Fantastika po grifu „Slaptai“. 15.35 Tinkama
priemonė. 16.30 „Šeimos dramos“. 19.30 „Pantera“. 21.20 „Jumorina“. 23.10 Žiūrėti visiems! 24.00
„Pantera“. 0.45 „Fantastika po grifu „Slaptai“.

7.05 „Tėvas Mateušas“. 7.50 Transporto rūšys.
Traukinys. 8.05, 20.25, 6.45 Prie Nemuno.
8.25 Lešnevskių šeima. 9.00 Klausimai per
pusryčius. 12.00 Miestelis. 12.35 Priglausk
mane. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Prieplauka“. 15.20 Akis į akį. 15.50 TV teatras.
Spektaklis „Užrašas“. 17.15 Išgelbėtas, kad
gelbėtų. 17.55, 2.05 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Senosios girios sakmė. 19.55, 4.45
„Laimės spalvos“. 20.45, 2.25 Animacinis f.
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45
„Manimi nesirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24.
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 0.25 Didysis

PBK
EURONEWS. 6.30, 9.00, 13.45, 17.00 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.30 Labas rytas.
11.05 Gyvenk sveikai. 12.00 Naujienos. 12.20
Tegul kalba. 13.15 Tabletė. 14.00 Stebuklų laukas.
15.00, 3.45 Mados nuosprendis. 16.00 Vyriška/
Moteriška. 17.35 Susituokime. 18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Praktika“. 23.00 „Užkalbėjimo teorija“. 23.55 Pozneris.
6.00

per Ameriką Rusijos beieškant“.

7.00
8.05

nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 9.00 Veidrodis herojui. 10.20 „Maskva. Trys stotys 7“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas.
13.20 Apžvalga. 13.50 „Likimo ženklai 2“. 14.50
„Susitikimo vieta“. 16.20 „Krasino gynyba 3“.
18.00 Kalbame ir rodome. 19.50 „Stepių vilkai“.
21.45 „Toptuny“. 23.30 Dienos apžvalga.
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21.20 Euromaxx

6.00
6.05
6.50

8.45
9.15
12.10
12.20
13.15
14.05
14.30
14.45
15.15
15.40
16.05
16.40
17.30
17.45
18.00
18.30
18.45
19.00
19.30
20.30
21.20
21.50
22.00
22.30
23.45
0.15
0.45

LR himnas.
„Nuodėminga meilė“.
Europos futbolo
čempionatas.
Aštuntfinalis.
ORA ET LABORA.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Mūsų miesteliai.
„Didysis Gregas 2“.
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Mokslo sriuba.
„Naisių vasara“.
„Padūkėliai
marsupilamiai“.
„Heidė“.
„Šokių akademija“.
„Neskubėk gyventi“.
Vilniaus albumas.
Trembita (subtitruota).
Rusų gatvė. Žinios.
Menora (subtitruota).
Vilniaus sąsiuvinis.
Septynios Kauno
dienos.
Anapus čia ir dabar.
„Džesika Flečer“.
Euromaxx.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
„Velnio nuotaka“.
„Likimas leido...“
Širdies diplomatas“.
ARTi.
Muzikos pasaulio
žvaigždės.

DiscoVery

NATO testas.

Laukinių kalnų karaliai. 7.00 Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15
Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35
Likvidatorius. 10.05, 1.00 Aukso karštinė. 10.55
Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinėtojai.
13.35 Pavojingiausio darbo interviu. 14.30,
22.00, 3.40 Nuogi ir išsigandę. 18.10 Blogoji
visata. 19.05 Nusileidimas kometoje. 20.30
Kaip tai pagaminta? 21.00 Išgyventi su Edu
Stafordu. 23.00, 4.30 Bear Grilsas. Misija išgyventi. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti.
1.55 Aliaska. Paskutinė riba. 2.50 Išgyventi su
Edu Stafordu.

TV1000

TraVel

6.10 „Džesmina“. 8.10 „Panikos kambarys“.
10.10 „Mano gyvenimo žuvis“. 12.20 „Labai
geros mergaitės“. 14.10 „Juodojo vanago
žūtis“. 16.40 „Namas prie ežero“. 18.25 „Džesmina“. 20.10 „Pašėlę pirmieji metai“. 22.10
„Šiaurės šalis“. 0.20 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“. 2.05 „Mano gyvenimo žuvis“. 4.10

6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00,
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05, 16.00,
22.00, 3.00 Mano namelis ant ratų. 10.00,
15.05 Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00
Nežinoma ekspedicija. 14.40 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00
Neįprastas maistas. 23.00, 4.00 Įdomiausios

„Panikos kambarys“.
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6.10

kelionės motociklu.

15.30 „Ekspertė

Džordan“

6.20
6.50

7.45
8.10
8.40
9.05
10.00
11.00
11.35
13.55
14.30
15.30
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00

23.00
0.50
1.35
2.15
3.05
4.00
5.05

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
Auginantiems savo
kraštą.
„Denis
Vaiduokliukas“.
„Džiumandži“.
„Vedęs ir turi vaikų“.
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Didingasis amžius“.
„Būrėja“.
„Užkampis“ (N-7).
„Ekspertė Džordan“.
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“ (N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Midsomerio žmogžudystės VIII. Tai,
kas nutinka naktį“
(N-14).
„Bėgantis laikas“.
„Karadajus“ (N-7).
„Dvidešimt minučių“.
„Akloji“.
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).

19.00 „CSI

kriminalistai“

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

23.00
0.50
2.20

Teleparduotuvė.
„Jaunasis vilkolakis“
(N-7).
„Medikopteris“
(N-7).
Nuo amato iki
verslo.
„Kobra 11“
(N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
„Univeras“ (N-7).
Teleparduotuvė.
„Medikopteris“
(N-7).
„Daktaras Hausas“
(N-7).
„Kobra 11“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-7).
„Univeras“ (N-7).
Comedy club
(N-14).
Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai
(N-14).
„Nacių eksperimentas“ (S).
„Geras patarimas“
(N-14).
„Daktaras Hausas“
(N-7).

15.50 „Automobiliai -

meno šedevrai“

„Virtuvė“ (N-7).
„Šimtas
pasaulio
stebuklų“.
10.30 „Už išlikimo
ribų“.
11.30 „Paslapčių
namai“
(N-7).
12.30 „Vaiduoklis“
(N-7).
14.50 Kas paleido
šunis?
15.20 Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
15.50 „Automobiliai meno
šedevrai“.
16.20 „Nauja pradžia“
(N-7).
18.00 „Svajonių
kruizai“.
19.00 „Likimo ietis“
(N-7).
20.00, 23.15 Balticum
TV žinios.
20.30 „Ieškotojas“
(N-7).
21.30 Kino akademija.
„Galingoji
Afroditė“
(N-14).
23.45 „Į Vakarus“
(N-7).
9.00
9.30

animal PlaneT

ViasaT sPorT BalTic

6.36 Katės gelbėjimas. 7.25 Antys. 8.15, 12.50,
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 9.10, 14.40, 21.05,
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15,
2.35 Akvariumų verslas. 11.00 Veterinarijos pasaulyje. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45,
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Žmonės ir liūtai. Vieno safario istorija. 18.20, 22.00,
1.40, 5.49 Šunų TV. 20.10, 3.25 Tigražuvė. 0.45

6.00, 20.55 Boksas. Keithas Thurmanas - Shawnas Porteris. 7.00, 21.55 Boksas. Jesusas Cuellaras - Abneris Maresas. 8.00, 18.35 Futbolas.
Copa America. Finalas. 10.20, 5.00 Boksas.
Anthony Joshua - Dominicas Breazeale. 12.20

Išvengiau nasrų.

sPorT1
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ „PSV Eindhoven“. 8.00, 20.00, 1.30 Pasaulio
galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku.
8.30, 20.30 NBA pasaulis. 9.00, 21.00 NBA
krepšinio lyga. Finalas. Pirmosios rungtynės. 11.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos
apžvalga. 12.00, 23.30 KOK World series.
Bušido kovos. Alytus. 14.00, 2.00 Pasaulio
rali-kroso čempionatas. Portugalijos etapas.
16.00, 4.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga.
Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 18.00
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „PSV
Eindhoven“.
6.00

Futbolas. Copa America. Mačas dėl trečios
vietos. 14.20 Motosportas. Olandijos MotoGP
Moto3 lenktynės. 15.45 Motosportas. Olandijos
MotoGP Moto2 lenktynės. 17.10 Motosportas.
Olandijos MotoGP lenktynės. 22.55 „Formulė-1“. Europos GP lenktynių apžvalga. 23.55 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Atletico“.

eurosPorT
6.15, 21.45

Motosportas. Žiedinės lenktynės.
Vila Realas, Portugalija. 7.00, 12.00, 16.30,
0.30, 2.30, 5.30 JAV futbolo lyga. 8.00, 18.30
Dviračių sportas. Nacionalinės rungtynės. 9.30
Šaudymas iš lanko. Pasaulio taurė Antalijoje,
Turkija. 10.00 Fechtavimasis. Europos čempionatas Torunėje, Lenkijoje. 10.30, 15.00, 0.20,
2.20 Europos futbolo fanai. 10.40 Tenisas.
15.10, 23.00, 4.00 Angliškasis biliardas. Rygos
meistrai, Latvija. 20.00 Kova dėl aukso. 20.05
Sportas iš arti. 20.30 Dviračių sportas. 21.25,
0.15 Sporto naujienos. 21.30 Jojimas. 24.00
Sporto linksmybės.
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16.30 TV Pagalba

6.10
6.25
6.55
7.55
8.25
8.55
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30
22.30
0.20

1.20
1.45

Teleparduotuvė.
„Kung Fu Panda“.
„Simpsonai“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
TV serialas
„Rezidentai“ (N-7).
TV serialas „Meilės
sūkuryje“ (N-7).
TV serialas „Kerštas“.
TV serialas „Svotai“.
Opiumas liaudžiai.
„Slibinų dresuotojai“.
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
TV serialas „Mažoji
nuotaka“ (N-7).
TV serialas „Aistra ir
valdžia“ (N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
TV serialas
„Rezidentai“ (N-7).
TV serialas „Svotai“.
2 Barai. Gyvenimas
greitkelyje“ (N-14).
TV3 vakaro žinios.
TV3 sportas. TV3 orai.
Komedija „Kelyje“.
Veiksmo drama
„Gražuolė ir
pabaisa“ (N-7).
TV serialas „Mažylė
Houp“ (N-7).
TV serialas „Kerštas“.

0.05 „Judantis

objektas“

6.25
6.30
6.55
7.25
7.50

9.50
11.50
12.45
13.10
13.35
14.35

16.30
17.25
18.30
19.30
20.30
21.30
22.15
0.05

0.55
1.40

Dienos programa.
„Garfildas“.
„Mažieji Tomas ir
Džeris II“.
„Rožinė pantera“.
TV serialas
„Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (N-7).
24 valandos (N-7).
Su cinkeliu
(N-7).
„Mažieji Tomas ir
Džeris II“.
„Rožinė pantera“ (1).
TV serialas
„Svajonių princas“.
TV serialas
„Juodieji meilės
deimantai“ (N-7).
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos (N-7).
Žinios. EURO 2016.
Orai.
Bus visko.
Nuo... Iki.
Žinios. EURO 2016.
Orai.
Trileris „Europa“
(N-7).
TV serialas
„Judantis objektas“
(N-7).
TV serialas „Visa
menanti“ (N-7).
TV serialas
„Alkatrazas“ (N-7).

17.05 Kas ir kodėl?

6.00
6.05
9.15
9.40
10.05
10.35
11.25
12.15
13.10
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
17.05
17.35
18.30
19.10
20.25
20.30
20.59
21.00
22.55
23.00
0.45
0.50
1.50
3.00
3.05
4.00
4.05
5.00
5.05

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Padūkėliai
marsupilamiai“.
„Heidė“.
„Šokių akademija“.
„Džesika Flečer“.
„Didysis Gregas 2“.
Gyvenimas.
Klauskite daktaro.
Žinios. Sportas. Orai.
Laba diena, Lietuva.
Žinios. Orai.
TV serialas „Giminės
po 20 metų“.
TV serialas „Senis“.
Kas ir kodėl?
Gyvenimas.
Šiandien.
Auksinis protas.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
„90 dainų 90 legendų“.
Trumposios žinios.
Drama „Gėtė“ (N-7).
Trumposios žinios.
TV serialas „Senis“.
Auksinis protas.
LRT radijo žinios.
Klauskite daktaro.
LRT radijo žinios.
Gyvenimas.
LRT radijo žinios.
TV serialas „Rojus
Lietuvoj“.

18.00 Info diena

6.15
7.15
8.15
9.15
10.20
11.20
12.35
13.35

14.35
15.35
16.55
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30

23.45
2.35
3.25
4.15
5.00
5.40

TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“ (1).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Mistinės istorijos.
TV serialas „Tokia
tarnyba“ (N-7).
TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
TV serialas
„Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
TV serialas „Sudužusių
žibintų gatvės“.
TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
„Tokia tarnyba“ (N-7).
Pričiupom! (N-7).
Pagalbos skambutis.
Farai (N-14).
Kriminalinė komedija
„Madėjos liudytojų
apsauga“ (N-7).
Veiksmo trileris
„Karštis“ (N-14).
Mistinės istorijos.
„Kortų namelis“.
Kalbame ir rodome.
Pagalbos skambutis.
Farai (N-14).

17.00 „Moterų daktaras“

Programa.
TV parduotuvė.
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„80-ieji“ (N-7).
„Moterų daktaras“.
„Pėdsakas“ (N-7).
„Marionečių šokiai“.
„Miškinis“ (N-7).
„Vandens žiurkės“.
„Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“
(N-7).
18.00, 22.30 Reporteris.
Lietuva tiesiogiai. Orai.
18.50, 23.30 Ar žinai,
kad...?
18.55 „Delta“ (N-7).
20.25 „Skubus
iškvietimas 4.
Mirtina diagnozė“.
21.30 Patriotai (N-7).
23.35 „Miškinis“ (N-7).
0.40, 3.10 „Pėdsakas“ (N-7).
1.30 Reporteris. Lietuva
tiesiogiai.
2.25, 4.40 „Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
3.50, 5.25 „Jaunikliai“
(N-7).
4.20, 5.55 „Tigrų sala“.
6.20 „Gamtos pasaulis“.
6.30
6.34
6.50
7.35
7.45
8.15
9.20
10.20
11.25
12.30
13.30

18.00 Legendos

6.00
6.05
6.50

8.45
9.15
12.10
12.20
13.15
14.05
14.30
14.45
15.15
15.40
16.05
16.40
17.30
18.00
18.45
19.35
20.30
21.20
21.50
22.00
22.30
0.10
0.45
1.15
2.15
3.00

LR himnas.
„Nuodėminga meilė“.
Europos futbolo
čempionatas.
Aštuntfinalis.
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Mūsų miesteliai.
„Didysis Gregas 2“.
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Mokslo sriuba.
„Naisių vasara“.
„Padūkėliai marsupilamiai“.
„Heidė“.
„Šokių akademija“.
„Neskubėk gyventi“.
Pažvelk į profesiją
kitaip.
Legendos.
Bėdų turgus.
„Prokurorai“.
„Džesika Flečer“.
Atspindžiai.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
Siaubo f. „Šilti
kūnai“ (N-14).
Naktinis ekspresas.
Muzikos pasaulio
žvaigždės.
Laba diena, Lietuva.
Karinės paslaptys.
„Nuodėminga meilė“.

TV8

RTR PlaneTa (BalTIja)

TV PolonIa

6.55 TV Pagalba. 8.35 Taupome su Džeimiu. 9.35
„Mano mažasis ponis“. 10.05 Senoji animacija.
11.05 „Kerimoro rožė“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“.
14.00 „Pamiršk mane“. 15.00, 0.45 Ekstremalūs
namų pokyčiai. 16.00 Džeimio ir Džimio maisto
kovos klubas. 18.00, 22.55 „Gyvenimo bangos“.
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Ugnies šviesoje“.

5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 23.50
Naujienos. 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios.
Maskva. 11.55 Tyrimo paslaptys. 15.00 „Granato skonis“. 18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 „Šamanė“. 1.50 „Tunguskos antpuolis. 100 metų“.

„Tėvas Mateušas“. 8.00 Cafe Historia. 8.25, 2.15 Janka. 9.00 Klausimai per
pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35,
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios.
13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Aš jums
parodysiu!“ 15.20 Didysis NATO testas. 17.05
Pramoginė laida. 17.15 Miestelis. 17.55, 1.45
Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.45, 1.25
Lenkija su Miodeku. 18.55 Naszaarmia.pl.
19.25 Astronariumas. Europos observatorijos.
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 20.25, 6.40 Iki
pasimatymo Krokuvoje. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50,
3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.25 Verta kalbėti.
1.30 Prie Tatrų.

Kaip tai veikia? 6.35, 20.30
Kaip tai pagaminta? 7.00 Mitų griovėjai. 8.15,
17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių
medžiotojai. 9.10 Sandėlių karai. Kanada.
9.35 Likvidatorius. 10.05, 22.00, 3.40 Aukso
karštinė. 10.55, 21.00, 2.50 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Stori
ir įsiutę. Griausmas. 14.30 Gatvių lenktynės. 18.10 Blogoji visata. 19.05 Teleskopai.
23.00, 4.30 Pavojingiausio darbo interviu.
24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Vyrai,
moterys, laukinės stichijos. 1.55 Nuogi ir
išsigandę.

TV1000

6.00, 12.00, 1.00
13.00, 19.00 Naujo

Info TV
Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00
Dviračio šou. 11.30 KK2. 12.20 Penktoji pavara.
13.15 „Groznas. Prijaukintas Putino tigras“.
14.15 24 valandos. 15.15 KK2. 16.00 Yra, kaip
yra. 17.00 Info diena. 21.00 Yra, kaip yra. 22.00
Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena.
6.30

PBK
EURONEWS. 6.30, 9.00, 13.50 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas: animacija. 7.00, 9.30
Labas rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.00, 17.00
Naujienos. 12.20 Tegul kalba. 13.20 Tabletė.
14.05 Kartu su visais. 15.00, 2.55 Mados nuosprendis. 16.00, 23.55 Vyriška/Moteriška. 17.50
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas.
20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Praktika“.. 23.00
Užkalbėjimo teorija 0.40 EURONEWS.
6.00
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Ren
„Fiksikai“. 7.15 Kviestinė vakarienė. 8.00
Tinkama priemonė. 9.00 „Šeimos dramos“.
10.50, Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 11.50
„Mintransas“. 12.30 „Dar ne vakaras“. 13.30
Čapman paslaptys. 14.30 „Fantastika po grifu
„Slaptai“. 15.30 Tinkama priemonė. 18.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 19.30 „Pantera“.
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Kosminės istorijos“. 23.20 Rusiškas vairavimas. 0.15 „Pantera“.
7.00

nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 9.00 Veidrodis herojui. 10.20 „Maskva. Trys stotys 8“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas.
13.20 Apžvalga. 13.50 „Likimo ženklai 2“. 14.50
„Susitikimo vieta“. 16.20 „Krasino gynyba 3“.
18.00 Kalbame ir rodome. 19.50 „Stepių vilkai“.
21.45 „Toptuny“. 23.30 Dienos apžvalga.

7.05

„Labai geros mergaitės“. 8.10 „Šiaurės
šalis“. 10.25 „Pašėlę pirmieji metai“. 12.10
„Mergišiaus praeities vaiduokliai“. 14.10 „Panikos kambarys“. 16.10 „Mano gyvenimo žuvis“.
18.20 „Labai geros mergaitės“. 20.10 „Nežinomas“. 22.10 „Čarlis ir šokolado fabrikas“. 0.20
„Legionas“. 2.10 „Pašėlę pirmieji metai“. 4.00
„Šiaurės šalis“.
6.10

DIscoVeRy
6.10, 7.50, 20.00

TRaVel
Muziejų paslaptys. 7.00,
būsto paieška. 9.05, 16.00
Mano namelis ant ratų. 10.00, 15.05 Statybos
Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma ekspedicija. 14.40 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00
Iškyla gamtoje. 18.00, 22.00, 2.00 Neįprastas
maistas.

birželio 28 d.

11.35 „Didingasis

amžius“

6.20
6.50

7.45
8.10
8.40
9.05
10.00
11.00
11.35
13.55
14.30
15.30
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00

23.00
0.50
1.35
2.20
2.45
3.35
4.50

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai (N-7).
Sostinės keksiukai.
„Denis
Vaiduokliukas“.
„Džiumandži“.
„Vedęs ir turi vaikų“.
„Akloji“.
„Būrėja“.
„Didingasis amžius“.
„Būrėja“.
„CSI. Niujorkas“.
„Ekspertė Džordan“.
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Midsomerio žmogžudystės VIII. Mirtis
per regatą“ (N-14).
„Bėgantis laikas“
(N-7).
„Karadajus“ (N-7).
„Dvidešimt minučių“
(N-7).
„Akloji“.
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“ (N-7).

rekomenduoja

18.00 „Kaulai“

6.45
7.00

8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00

17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
0.25
2.55

Teleparduotuvė.
„Jaunasis
vilkolakis“
(N-7).
„Medikopteris“
(N-7).
Tavo augintinis.
„Kobra 11“
(N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
„Univeras“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Medikopteris“
(N-7).
„Daktaras
Hausas“
(N-7).
„Kobra 11“
(N-7).
„Kaulai“
(N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-7).
„Univeras“
(N-7).
Comedy club
(N-14).
„Suvokimas“
(N-14).
„Baubas“ (S).
„Daktaras Hausas“
(N-7).

20.30 „Aviakatastrofos:
priežastys ir pasekmės“
9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
13.15
14.15
15.15
16.15
18.00

18.30
19.00
20.00
20.30

21.30
22.40
23.10
0.10

Balticum TV
žinios.
Kas paleido
šunis?
„Ieškotojas“
(N-7).
„Virtuvė“ (N-7).
„Į Vakarus“
(N-7).
„Svajonių
kruizai“.
„Likimo
ietis“ (N-7).
„Šimtas pasaulio
stebuklų“.
„Vidurnaktis
Paryžiuje“.
Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
„Automobiliai meno šedevrai“.
„Už išlikimo
ribų“.
Balticum TV
žinios.
„Aviakatastrofos:
priežastys ir
pasekmės“.
„Lelijos“ (N-7).
Balticum TV
žinios.
„Ieškotojas“
(N-7).
„Likimo ietis“
(N-7).

AnimAl PlAnet

ViASAt SPort BAltic

Katės gelbėjimas. 7.25 Veterinarijos pasaulyje. 8.15, 12.50 Šunų TV. 9.10, 14.40,
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35,
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.00 Veterinarijos pasaulyje. 11.55 Bondai Byčo veterinaras.
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30
Tigražuvė. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20,
22.00, 1.40, 5.49 Nesutramdomas atkūrimas.
20.10, 3.25 Afrikos autsaideriai. 0.45 Gyvatėžmogėdra.

7.00 Motosportas. Nascar 350 mylių lenktynės.
10.30 Futbolas. Copa America. JAV - Kolumbija. 12.20 Futbolas. Copa America. Kosta Rika Paragvajus. 14.10 Futbolas. Copa America.
Haitis - Peru. 16.00 Futbolas. Copa America.
Brazilija - Ekvadoras. 17.50 Futbolas. Copa
America. Jamaika - Venesuela. 19.40 Futbolas.
Copa America. Meksika - Urugvajus. 21.30

6.36

SPort1
6.00, 18.00 Rusijos „Premier league“. CSKA „Zenit“. 8.00, 20.00 „M1 Iššūkis“. Olandija Vokietija. Kovinis sportas. 9.00, 21.00 NBA
krepšinio lyga. Finalas. Antrosios rungtynės.
11.30, 1.30 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio
taurė. 12.00, 23.30 KOK World series. Bušido
kovos. Vilnius. 14.00, 2.00 Pasaulio rali-kroso
čempionatas. Portugalijos etapas. 16.00, 4.00
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“.

Futbolas. Copa America. Panama - Bolivija.
23.20 Futbolas. Copa America. Argentina - Čilė.
1.10 Futbolas. UEFA Europos lygos finalas.
„Liverpool“ - „Sevilla“. 3.20 Futbolas. UEFA
Čempionų lygos apžvalga.

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

„SuVoKimAS“
Fantastinis trileris. JAV, Jungtinė Karalystė, Australija. 2009.
Režisierius: Alex Proyas.
Vaidina: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury.
1959-ųjų rudenį mokiniai piešia, kaip įsivaizduoja ateitį po 50 metų. Jų
piešiniai sudedami į laiko kapsulę. Liusinda, keista mergaitė, girdinti
balsus, surašo eilę skaičių. 2009-aisiais kapsulė atidaroma, Liusindos
piešinys atitenka Kalebui Koestleriui. „Piešinį“ pamato ir Kalebo tėvas
astrofizikas Džonas. Jis iššifruoja, kad lape surašytos pastarųjų 50 metų
katastrofų datos ir žuvusiųjų skaičius.

„uGnieS ŠVieSoJe“
melodrama. Vokietija. 2000.
Režisierius: Hans Werner.
Vaidina: Mariella Ahrens,
Nicolas Konig, Barbara Rutting.

tV8

21 .0 0

7.00, 4.00 Motosportas. Žiedinės lenktynės. Vila
Realas, Portugalija. 8.30, 14.00, 18.00, 21.45
Dviračių sporto klasika. 9.30, 12.20 Europos futbolo fanai. 9.40 Dviračių sportas. Nacionalinės
rungtynės. 11.00, 15.00, 1.00, 20.30, 2.00, 5.30
JAV futbolo lyga. 13.00, 22.45 Sporto linksmybės. 20.25, 23.10 Sporto naujienos. 23.15 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 23.45 Ralis.
ERC žurnalas. 0.15 Motosportas. „Porsche“
supertaurė iš arti. 0.30 Motosportas. „Blancpain
Endurance“ serijos lenktynės. 1.30 Automobilių

Po grafo mirties našlei Katerinai itin
sunkiai sekasi valdyti šeimos turtą.
Kai jos įsūnis ir vyriausia dukra žūva
gaisre, mažametis anūkas Kristoferis
lieka našlaitis, o namus dėl skolų belieka užstatyti. Kita našlės dukra Julija
pasižada išgelbėti šeimos namus.

„KelYJe“
Komedija. JAV. 2000.
Režisierius: Todd Phillips.
Vaidina: Breckin Meyer,
SeannWilliam Scott,
Amy Smart.

tV3

22 .3 0

Studentas Džošas nufilmuoja savo
vienos nakties nuotykį su gražuole
Bete. Po kelių dienų Džošas sužino,
kad jo bičiulis netyčia nusiuntė
įrašą jo merginai.

„ViSA menAnti“

euroSPort

lenktynės. F3 Europos čempionatas.

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

tV6

22 .0 0

deteKtyvinis serialas. JAV. 2011.
Režisieriai: John Bellucci,
Ed Redlich.
Vaidina: Dylan Walsh, Poppy
Montgomery, Michael Gaston.

lnK
0. 55

Tik keli žmonės pasaulyje turi psichikos sindromą hipertimeziją: jie
atsimena milžinišką kiekį informacijos. Policijos detektyvė Keri Vels
viena iš jų - prisimena viską ir visus.
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trečiadienis

rekomenduoja

13.30 „Simpsonai“

6.10
6.25
6.55
7.55

TV8

18 .0 0

„GYVENIMO BANGOS“
TV serialas. Turkija. 2013.
Režisieriai: Josh Schwartz, Ece Yorenc.
Vaidina: Cagatay Ulusoy, Serenay Sarikaya, Baris Falay.
Tai prabangus serialas apie šiuolaikinių Turkijos jaunuolių gyvenimą, apie
paprastų ir labai turtingų žmonių skirtumus. Jamanas - darbštus vaikinas,
visais būdais bandęs susikurti garbingą gyvenimą. Tačiau vieną naktį jis
paslysta - prisideda prie vyresnio brolio, sumaniusio pavogti prabangų
automobilį. Vaikinas patenka į kalėjimą ir susipažįsta su įtakingu advokatu.

8.25
8.55
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.30
15.30

LNK

TV6

22 .0 0

22 .15

„PROFAS“

„DRAKONO KAPAS“

Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Boaz Yakin.
Vaidina: Jason Statham,
Catherine Chan, Chris Sarandon.

Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Eric Styles.
Vaidina: Dolph Lundgren,
Scott Adkins, Yi Huang.

Mei, jauną mergaitę, kurios atmintyje įrašytas neįkainojamas skaičių
kodas, persekioja Triados, Rusijos
gangsteriai ir korumpuoti Niujorko policininkai. Jai į pagalbą ateina
buvęs kovų be taisyklių meistras,
kurio gyvenimą sugriovė Mei persekiojantys gangsteriai. Jis ketina
išgelbėti Mei ir sustabdyti tuos, kurie
nori nužudyti šią jauną vunderkindę.

Travisas ir jo komanda vyksta į
Kiniją pasekti neegzistuojančių,
istorinių gyvūnų pėdsakais. Atokiame kaime jie aptinka milžiniško dydžio gyvius. Tačiau džiaugsmą aptemdo pačiu netikėčiausiu
momentu pasirodęs medžiotojas
Harkeris. Ar pavyks jo atsikratyti
ir sutramdyti įsisiautėjusius gyvūnus?

TV3

22 .3 0

„ADRENALINAS 2.
AUKŠTA ĮTAMPA“
Trileris. JAV. 2009.
Režisieriai: Mark Neveldine,
Brian Taylor.
Vaidina: Jason Statham,
Amy Smart, Clifton Collins Jr.
Vos pasiekęs žemės paviršių Čevas
patenka į kinų medikų rankas. Jo likimas aiškus - organų donorystė. Tačiau
medikai spėja išoperuoti tik širdį ir jos
vietoje įdėti dirbtinį pakaitalą. Čevo
širdis iškeliauja pas kinų gangsterį...
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16.30
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30
22.25
22.30

0.20
1.20
1.50

Teleparduotuvė.
„Slibinų dresuotojai“.
„Simpsonai“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Rezidentai“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
„Kerštas“ (N-7).
„Svotai“ (N-7).
Opiumas liaudžiai
(N-7).
„Slibinų dresuotojai“
(N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Mažoji nuotaka“
(N-7).
„Aistra ir valdžia“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
„Rezidentai“ (N-7).
„Svotai“ (N-7).
2 Barai. Gyvenimas
greitkelyje (N-14).
TV3 vakaro žinios.
Vikingų loto.
Trileris
„Adrenalinas 2.
Aukšta įtampa“
(N-14).
„Raitelis be galvos“
(N-14).
„Mažylė Houp“ (N-7).
„Kerštas“ (N-7).

19.30 „Gyvenimo

receptai“

6.30
6.55
7.25
7.50

9.50
11.50
12.45
13.10
13.35
15.30
16.30
17.25
18.30
19.30
20.30
21.30
22.15

0.05
0.55
1.40

„Garfildas“.
„Mažieji Tomas
ir Džeris II“.
„Rožinė pantera“.
„Volkeris, Teksaso
reindžeris“
(N-7).
24 valandos
(N-7).
Su cinkeliu
(N-7).
„Mažieji Tomas
ir Džeris II“.
„Rožinė pantera“.
„Svajonių princas“.
„Juodieji meilės
deimantai“ (N-7).
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos
(N-7).
Žinios.
EURO 2016.
„Gyvenimo receptai“
(1) (N-7).
Nuo... Iki.
Žinios.
EURO 2016..
Veiksmo f.
„Drakono kapas“
(N-14).
„Judantis objektas“
(N-7).
„Visa menanti“
(N-7).
„Ties riba“
(1) (N-14).

TV8
TV Pagalba (N-7). 8.35 Džeimio ir Džimio
maisto kovos klubas. 9.35 „Mano mažasis
ponis“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 „Ugnies
šviesoje“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00
„Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs
namų pokyčiai. 16.00 Džeimio ir Džimio maisto
kovos klubas. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00
„Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt,
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Erškėčių
paukščiai“ (N-7). 23.05 „Gyvenimo bangos“
(N-7). 1.05 Ekstremalūs namų pokyčiai.
6.55

INFO TV
Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00
Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.20 Nuo...
Iki. 13.15 24 valandos (N-7). 15.15 KK2 (N-7).
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena.
21.00 Yra, kaip yra (N-7). 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena.
6.30

12.20 Istorijos detektyvai

6.00
6.05
9.15
9.40
10.05
10.35
11.25
12.20
13.10
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
17.05
17.35
17.50
18.20

20.25
20.30
20.59
21.00
21.45
21.50

23.20
23.25
0.25

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Padūkėliai
marsupilamiai“.
„Heidė“.
„Šokių akademija“.
„Džesika Flečer“
(N-7).
„Didysis Gregas 2“
(N-7).
Istorijos detektyvai.
Klauskite daktaro.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
„Giminės po
20 metų“.
„Senis“ (N-7).
Kas ir kodėl?
Klausimėlis.lt.
Šiandien.
Draugiškos krepšinio
rungtynės. Lietuva Naujoji Zelandija.
Tiesioginė transliacija
iš Klaipėdos.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
Stilius.
Trumposios žinios.
Komedija „Tarp
mūsų, padavėjų“
(N-7).
Trumposios žinios.
„Senis“ (N-7).
„Tadas Blinda“.

PBK
6.00, 0.45 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.45,
17.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00, 9.30
Labas rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul
kalba. 13.15 Tabletė. 14.00 Kartu su visais. 15.00,
4.25 Mados nuosprendis. 16.00, 24.00 Vyriška/Moteriška. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00
„Praktika“. 23.00 „Valerijus Zolotuchinas. „Aš jus
mylėjau...“ 1.05 Nakties naujienos.

RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos.
11.55 Tyrimo paslaptys. 15.00 „Granato skonis“.
18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 „Šamanė“. 23.50
Specialusis korespondentas. 1.50 „Šiuolaikinis

verbavimas. Atsargiai - zombiai“.

REN
7.50 Tinkama priemonė. 8.50 „Šeimos dramos“.
10.45, 18.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman.
11.45 „Mintransas“. 12.25 „Dar ne vakaras“. 13.30
Čapman paslaptys. 14.30, 0.55 „Fantastika po grifu
„Slaptai“. 15.30 Tinkama priemonė. 16.30 „Šeimos
dramos“. 19.25 „Pantera“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Slaptosios teritorijos“. 0.10 „Pantera“.
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19.30 Pričiupom!

6.15
7.15
8.15
9.15
10.20
11.20
12.35
13.35
14.35
15.35
16.55
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30

0.05

2.10
3.00
3.55

„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Sudužusių
žibintų gatvės“.
„44-as skyrius“ (N-7).
Mistinės istorijos
(N-7).
„Tokia tarnyba“ (N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Sudužusių
žibintų gatvės“.
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
„Tokia tarnyba“ (N-7).
Pričiupom! (N-7).
Pagalbos skambutis
(N-7).
Farai (N-14).
Kriminalinis trileris
„Los Andželas
slaptai“ (N-14).
Kriminalinė komedija
„Madėjos liudytojų
apsauga“ (N-7).
Mistinės istorijos
(N-7).
„Kortų namelis“ (N-14).
Kalbame ir rodome
(N-7).

TV PROGRAMA

18.00 Reporteris

18.45 Klauskite daktaro

TV parduotuvė.
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„80-ieji“ (N-7).
„Moterų daktaras“
(N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Marionečių šokiai“
(N-7).
11.25 „Delta“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“
(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“
(N-7).
18.00 Reporteris

6.00
6.05
6.50
8.25
8.50

18.50, 23.30

18.00
18.45
19.35
20.30

6.34
6.50
7.35
7.45
8.15

18.55
20.25

21.30

Ar žinai, kad...?
„Delta“ (N-7).
„Skubus
iškvietimas 4.
Mirtina diagnozė“
(N-7).
Mafijos kronikos
(N-7).
Reporteris.
„Miškinis“ (N-7).

22.30
23.35
0.40, 3.10

„Pėdsakas“ (N-7).

1.30 Reporteris.
2.25, 4.40 „Neprilygstamieji

gyvūnai“ (N-7).

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 9.00 Veidrodis herojui. 10.20
„Maskva. Trys stotys 8“. 12.00 Prisiekusiųjų
teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis.
13.50 „Likimo ženklai 2“. 14.50 „Susitikimo
vieta“. 16.20 „Krasino gynyba 3“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.50 „Stepių vilkai“. 21.45
„Toptuny“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00 „Dangus ugnyje“. 1.55 „Susitikimo vieta“. 3.05
„Patrulis“. 5.00 Buto klausimas.

TV PoloNia
„Tėvas Mateušas“. 7.55 „Žydros atostogos“. 8.25 „Rudojo Voro gauja“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa
istorija. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35,
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50
„Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“.
15.25 Verta kalbėti. 16.30 Užburtos dainos festivalis. 17.30 Iki pasimatymo Krokuvoje. 17.55,
1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „Žydros
atostogos“. 19.25 Kaip tai veikia. 19.55, 4.45
„Laimės spalvos“. 20.25, 6.40 Vilnoteka. 20.45,
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50,
3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.25 Karo žaidimai.
1.15 Liaudies kapelų ir dainininkų festivalis. 2.15
„Rudojo Voro gauja“.
7.05
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9.15
12.10
12.20
13.15
14.05
14.30
14.45
15.40
16.05
16.40
17.30

21.20
21.50
22.00
22.30

23.00

0.40

LR himnas.
„Nuodėminga meilė“.
Duokim garo!
IQ presingas.
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Mūsų miesteliai.
Babtai.
„Didysis Gregas 2“
(N-7).
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Mokslo sriuba.
„Naisių vasara“.
„Heidė“.
„Šokių akademija“.
„Neskubėk gyventi“.
Pažvelk į profesiją
kitaip.
Legendos.
Klauskite daktaro.
„Prokurorai“.
„Džesika Flečer“
(N-7).
Kelias į namus.
Kęstutis Kasparavičius.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
Muzikos pasaulio
žvaigždės.
Merūnas Vitulskis.
Elito kinas. Drama
„Gėda“ (originalo k.,
subtitruota).
Naktinis ekspresas.

TV1000
8.10 „Čarlis ir šokolado fabrikas“. 10.10 „Nežinomas“. 12.10 „Pirmieji metai“. 14.10 „Šiaurės šalis“.
16.25 „Pašėlę pirmieji metai“. 18.10 „Mergišiaus
praeities vaiduokliai“. 20.10 „Kuždesių sala“. 22.40
„Lengvabūdė pirmūnė“. 0.20 „Atsiskyrėlis“.

DiscoVery
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių
medžiotojai. 9.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35
Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Prasti inžinierių sprendimai. 14.30 Didžiosios mašinos. 18.10
Kosmosas. 21.00, 2.50 Stori ir įsiutę. Griausmas.
22.00, 3.40 Laukinės vairuotojų gentys. 23.00, 4.30
Dyzelinio pasaulio broliai. 24.00, 5.20 Nemėginkite
pakartoti. 1.00 Bear Grilsas. Misija - išgyventi.

TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05,
16.00 Mano namelis ant ratų. 10.00, 15.05 Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma
ekspedicija. 14.40 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00
Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas maistas.
22.00, 3.00 Nežinomi Amerikos vandens tvenkiniai. 23.00, 4.00 Pasienio patikra.

16.30 „Mano gyvenimo

šviesa“

6.20
6.50
7.45
8.10
8.40
9.05
10.00
11.00
11.35
13.55
14.30
15.30
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00

23.00
1.00
1.45
2.30
2.55

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas (N-7).
Sostinės keksiukai.
„Denis
Vaiduokliukas“.
„Džiumandži“.
„Vedęs ir turi vaikų“
(N-7).
„Vangelija“ (N-7).
„Būrėja“.
„Didingasis amžius“
(N-7).
„Būrėja“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Midsomerio
žmogžudystės VIII.
Lemtingoji
orchidėja“ (N-14).
„Bėgantis laikas“
(N-7).
„Karadajus“ (N-7).
„Dvidešimt minučių“
(N-7).
„Akloji“.
„Senojo Tilto
paslaptis“.

16.00 „Daktaras Hausas“

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.50
1.40
2.30

Teleparduotuvė.
„Jaunasis vilkolakis“
(N-7).
„Medikopteris“
(N-7).
Adrenalinas
(N-7).
„Kobra 11“ (N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
„Univeras“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Medikopteris“
(N-7).
„Daktaras Hausas“
(N-7).
„Kobra 11“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-7).
„Univeras“
(N-7).
Comedy club
(N-14).
„Profas“
(N-14).
„Paskutinis patrulis“
(N-14).
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
„Daktaras Hausas“
(N-7).

15.15 „Viki Kristina

Barselona“

9.00
9.30

10.30
11.40

13.30
15.15

17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30

21.00
22.45
23.15
0.25

Balticum TV
žinios.
„Aviakatastrofos:
priežastys
ir pasekmės“.
„Lelijos“
(N-7).
„Nedrįsk
bučiuoti
nuotakos!“
(N-7).
„Skrebutis“
(N-7).
„Viki Kristina
Barselona“
(N-7).
„Paslapčių namai“
(N-7).
Kas paleido
šunis?
„Virtuvė“
(N-7).
„Ieškotojas“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
„Į Vakarus“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
„Lelijos“
(N-7).
„Virtuvė“
(N-7).

aNiMal PlaNeT

ViasaT sPorT BalTic

Katės gelbėjimas. 7.25 Veterinarijos
pasaulyje. 8.15, 12.50 Nesutramdomas atkūrimas. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų
verslas. 11.00 Veterinarijos pasaulyje. 11.55,
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai.
16.30 Afrikos autsaideriai. 17.25, 23.50 Upių
pabaisos. 20.10, 3.25 Afrikos didysis septynetas. 0.45 Užpultasis.

Futbolas. Copa America. JAV - Kosta Rika.
Futbolas. Copa America. Kolumbija - Paragvajus. 10.40 Futbolas. Copa America. Brazilija Haitis. 12.30 Futbolas. Copa America. Ekvadoras
- Peru. 14.20 Futbolas. Copa America. Urugvajus
- Venesuela. 16.10 Futbolas. Copa America. Meksika - Jamaika. 18.00 Futbolas. Copa America.
Čilė - Bolivija. 19.50 Kalnų dviračiai. Pasaulio
čempionato etapas. Čekija. Tiesioginė transliacija.
21.20 Futbolas. Copa America. Argentina - Panama. 23.10 Kalnų dviračiai. Pasaulio čempionato
etapas. Čekija. 0.45 Motosportas. Spidvėjus.
Pasaulio čempionato etapas. Praha. 4.50 Ledo
ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis.

6.36

sPorT1
6.00, 18.00

NBA krepšinio lyga. Klyvlando
„Cavaliers“ - Indianos „Pacers“. 8.00, 20.00
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė. 9.00,
21.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Trečiasios rungtynės. 11.30 „NBA Action“. Krepšinio
lygos apžvalga. 12.00, 23.30 KOK World series.
Bušido kovos. Vilnius. Moldova. 14.00, 2.00
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Belgijos etapas. 16.00, 4.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio
lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“.
20.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“
lygos apžvalga. Premjera.

7.00
8.50

eurosPorT
7.00, 10.45, 18.00, 24.00 Sporto linksmybės.
7.30, 13.00, 17.00, 0.20 Dviračių sporto klasika. 8.30, 14.00, 20.00, 1.15 Dviračių sportas. Italijos turas. 9.30 Motosportas. Pasaulio
čempionatas. 10.00 Motosportas. „Porsche“
supertaurė iš arti. 10.15, 15.00 JAV futbolo lyga.
11.30 Dviračių sportas. Nacionalinės rungtynės.
19.00, 2.30 Dviračių sportas. Pasaulio turas.
19.55, 0.10 Sporto naujienos. 21.00 Dviračių
sportas. 22.00 Sportas iš arti. 22.30, 4.00 Len-

gvoji atletika. Paavo Nurmi žaidynės, Suomija.
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19.30 „Rezidentai“

6.10
6.25
6.55
7.55
8.25
8.55
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30
22.30

0.55

1.45

Teleparduotuvė.
„Slibinų dresuotojai“
(N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis (N-7).
„Rezidentai“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“
(N-7).
„Kerštas“ (N-7).
„Svotai“ (N-7).
Opiumas liaudžiai
(N-7).
„Slibinų dresuotojai“
(N-7).
„Kempiniukas
Plačiakelnis“ (N-7).
„Simpsonai“ (N-7).
„Mažoji nuotaka“
(N-7).
„Aistra ir valdžia“
(N-7).
TV Pagalba (N-7).
TV3 žinios.
„Rezidentai“
(N-7).
„Svotai“ (N-7).
2 Barai. Gyvenimas
greitkelyje (N-14).
TV3 vakaro žinios.
Trileris
„Sakalo akis“
(N-7).
„Specialioji jūrų
policijos tarnyba“
(N-14).
„Kerštas“ (N-7).

20.30 Nuo... Iki

6.30
6.55
7.25
7.50

9.50
11.50
12.45
13.10
13.35
14.35
16.30
17.25
18.30
19.30
20.30
21.30
22.15

0.15
1.05
1.55

„Garfildas“.
„Mažieji Tomas
ir Džeris II“.
„Rožinė pantera“.
„Volkeris, Teksaso
reindžeris“
(N-7).
24 valandos
(N-7).
Su cinkeliu
(N-7).
„Mažieji Tomas
ir Džeris II“.
„Rožinė pantera“.
„Svajonių princas“.
„Turtuolė vargšė“
(1).
Labas vakaras,
Lietuva.
24 valandos
(N-7).
Žinios.
EURO 2016.
„Gyvenimo receptai“
(N-7).
Nuo... Iki.
Žinios.
EURO 2016.
Veiksmo f.
„Drakono bučinys“
(N-14).
„Judantis objektas“
(N-7).
„Visa menanti“
(N-7).
Sveikatos ABC
televitrina.

TV8
TV Pagalba (N-7). 8.25 Džeimio ir Džimio
maisto kovos klubas. 9.25 Teletabiai. 9.55
Senoji animacija. 10.55 „Erškėčių paukščiai“
(N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų
pokyčiai. 16.00 Džeimio ir Džimio maisto kovos
klubas. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai.
Senoji animacija. 21.00 „Laimėk, pralaimėk
arba mylėk“ (N-7). 22.50 „Gyvenimo bangos“
(N-7). 0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai.
6.40

Info TV
Info diena. 10.30 Ne vienas kelyje. 11.00
Dviračio šou. 11.30 KK2 (N-7). 12.15 Už vaikystę. 12.45 Valanda su Rūta. 14.15 24 valandos (N-7). 15.10 Bus visko. 16.00 Yra, kaip
yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Yra, kaip yra
(N-7). 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k.
22.30, 2.30 Info diena.
6.30
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17.35 Gyvenimas

6.00
6.05
9.40
10.05
10.35
11.25
12.15
13.10
14.00
14.15
15.00
15.10
16.00
17.05
17.35
18.30
19.10
20.25
20.30
20.59
21.05
21.45

23.57
24.00

2.00

LR himnas.
Labas rytas, Lietuva.
„Heidė“.
„Šokių akademija“.
„Džesika Flečer“
(N-7).
„Didysis Gregas 2“
(N-7).
Nacionalinė paieškų
tarnyba.
Klauskite daktaro.
Žinios.
Laba diena, Lietuva.
Žinios.
„Giminės po
20 metų“.
„Senis“ (N-7).
Kas ir kodėl?
Gyvenimas.
Šiandien.
Auksinis protas.
Loterija „Keno Loto“.
Panorama.
Loterija „Jėga“.
UEFA EURO 2016
apžvalga.
Europos futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis.
Tiesioginė transliacija iš Marselio.
Pertraukoje Trumposios žinios.
Trumposios žinios.
Veiksmo trileris
„Elitinis būrys“
(N-14).
„Senis“ (N-7).

PBK
6.00, 0.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50,
17.00 Naujienos. 7.00, 9.30 Labas rytas. 11.05
Gyvenk sveikai! 12.20 Tegul kalba. 13.15 Tabletė.
14.05 Kartu su visais. 15.00, 2.50 Mados nuosprendis. 16.00 Vyriška/Moteriška. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 „Praktika“. 20.55 „Aš žinau tavo paslaptis“. 1.00 Nakties
naujienos. 1.15 „Du šeimos kronikos skyriai“.

RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Naujienos. 11.55 Tyrimo paslaptys. 15.00 „Paslaptingas likimo rytojus“. 18.15 Tiesioginis
eteris. 21.00 „Šamanė“. 22.55 „Dvikova“. 0.55
Maskvos tarptautinio kino festivalio uždarymas.

Ren
8.10 Tinkama priemonė. 9.05 „Šeimos dramos“.
10.55, 18.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman.
11.50 „Mintransas“. 12.30 „Dar ne vakaras“.
13.25, 21.25 Čapman paslaptys. 14.30 „Fantastika po grifu „Slaptai“. 15.30 Tinkama priemonė.
16.30 „Šeimos dramos“. 19.30 „Pantera“. 20.25
Kviestinė vakarienė. 23.20 „V ir M“. 0.10 „Pantera“. 0.55 „Fantastika po grifu „Slaptai“.

2.50 „Kortų namelis“

6.15
7.15
8.15
9.15
10.20
11.20
12.35
13.35
14.35
15.35
16.55
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30

23.35

2.00
2.50

„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“.
„44-as skyrius“ (N-7).
Mistinės istorijos
(N-7).
„Tokia tarnyba“ (N-7).
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
„Diagnozė žmogžudystė“ (N-7).
„Sudužusių žibintų
gatvės“.
„Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
„Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
Info diena.
„Tokia tarnyba“ (N-7).
Pričiupom! (N-7).
Pagalbos skambutis
(N-7).
Savaitės kriminalai
(N-7).
Siaubo trileris
„Nesumerkiant akių“
(N-14).
Kriminalinis trileris
„Los Andželas
slaptai“ (N-14).
Mistinės istorijos
(N-7).
„Kortų namelis“
(N-14).

18.00 Reporteris

TV parduotuvė.
Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
„80-ieji“ (N-7).
„Moterų daktaras“
(N-7).
9.20 „Pėdsakas“ (N-7).
10.20 „Marionečių šokiai“
(N-7).
11.25 „Delta“ (N-7).
12.30 „Vandens žiurkės“
(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji
gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Pėdsakas“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „80-ieji“ (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“
(N-7).
18.00 Reporteris.
Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Delta“ (N-7).
20.25 „Skubus iškvietimas 4.
Mirtina diagnozė“
(N-7).
21.30 Mafijos kronikos
(N-7).
22.30 Reporteris. Lietuva
tiesiogiai.
23.30 Ar žinai, kad...?
23.35 „Miškinis“ (N-7).
6.34
6.50
7.35
7.45
8.15

paieškų tarnyba

6.00
6.05
6.50
8.20
8.50
9.15
12.10
12.20
13.15
14.05
14.30
14.45
15.40
16.05
16.40
17.30
18.00
18.45
19.35
20.30
21.20
21.50
22.00
22.30

0.40, 3.10

„Pėdsakas“ (N-7).

1.30 Reporteris.
2.25, 4.40 „Neprilygstamieji

gyvūnai“ (N-7).

nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10
Naujas rytas. 9.00 Veidrodis herojui. 10.20
„Maskva. Trys stotys 8“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis.
13.50 „Likimo ženklai 2“. 14.50 „Susitikimo
vieta“. 16.20 „Paieška 3“. 18.00 Kalbame ir
rodome. 19.50 „Stepių vilkai“. 21.45 „Toptuny“.
23.30 Dienos apžvalga. 24.00 „Dangus ugnyje“.
1.55 „Susitikimo vieta“. 3.05 „Patrulis“. 5.00

Sodininkų atsakas.

TV PolonIa
„Tėvas Mateušas“. 8.05 Istorijos aktualijos. 8.25, 2.15 „Klasė ant kulniukų“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa
istorija. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35,
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios.
13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“.
15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.15 Vilnoteka.
16.40 Karo žaidimai. 17.35, 1.25 Notacijos.
17.55, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.50,
1.20, 7.00 Lenkija su Miodeku. 18.55, 6.40
Giminės saga. 19.25 Zondas 2. 19.55, 4.45
„Laimės spalvos“. 20.25 Kultūros informacija.
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios.
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Paradoksas“. 0.25
„13 metų, 13 minučių“.
7.05

18.45 Nacionalinė

0.30
1.00
1.15

LR himnas.
„Nuodėminga meilė“
(N-7).
Duokim garo!
Septynios Kauno
dienos.
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Labas rytas, Lietuva.
DW naujienos rusų k.
Mūsų miesteliai.
Eišiškės.
„Didysis Gregas 2“
(N-7).
„Kaip atsiranda
daiktai 11“.
Mokslo sriuba.
„Naisių vasara“.
„Heidė“.
„Šokių akademija“.
„Neskubėk gyventi“.
Pažvelk į profesiją
kitaip.
Legendos.
Nacionalinė paieškų
tarnyba.
„Prokurorai“.
„Džesika Flečer“ (N-7).
IQ presingas.
DW naujienos rusų k.
Dabar pasaulyje.
Šarūno Barto filmų
retrospektyva.
„Namai“ (N-14).
Naktinis ekspresas.
Mokslo sriuba.
Laba diena, Lietuva.

birželio 30 d.

20.05 „CSI. Niujorkas“

6.20
6.50
7.45
8.10
8.40
9.05
10.00
11.00
11.35
13.55
14.30
15.30
16.30
17.50
18.55
20.05
21.00
22.50
23.50

0.50
1.40
2.25
2.55

Teleparduotuvė.
Daktaras Ozas (N-7).
Sostinės keksiukai.
„Denis
Vaiduokliukas“.
„Džiumandži“.
„Vedęs ir turi vaikų“
(N-7).
„Vangelija“ (N-7).
„Būrėja“.
„Didingasis amžius“
(N-7).
„Būrėja“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Ekspertė Džordan“
(N-7).
„Mano gyvenimo
šviesa“.
„Širdele mano“
(N-7).
„Senojo Tilto
paslaptis“.
„CSI. Niujorkas“
(N-7).
„Foilo karas.
Aukštoji pilis“ (N-7).
„Užkampis“ (N-7).
„Su kuo, po galais,
aš susituokiau?“
(N-7).
„Karadajus“ (N-7).
„Dvidešimt minučių“
(N-7).
„Būrėja“.
„Senojo Tilto
paslaptis“.

9.00 Vienam gale kablys

6.45
7.00
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.40
1.45
2.35

Teleparduotuvė.
„Jaunasis vilkolakis“
(N-7).
„Medikopteris“
(N-7).
Vienam gale kablys.
„Kobra 11“
(N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
„Univeras“
(N-7).
Teleparduotuvė.
„Medikopteris“
(N-7).
„Daktaras Hausas“
(N-7).
„Kobra 11“
(N-7).
„Kaulai“ (N-7).
„CSI kriminalistai“
(N-7).
„Univeras“
(N-7).
Comedy club
(N-14).
„Keršto kraujas“
(N-14).
„Ženklelis“
(N-14).
„Paskutinis iš vyrų“
(N-7).
„Daktaras Hausas“
(N-7).

TV1000

AnimAl PlAnet

„Lengvabūdė pirmūnė“. 10.00 „Kuždesių
sala“. 12.30 „Atsiskyrėlis“. 14.15 „Čarlis ir
šokolado fabrikas“. 16.15 „Įsivaizduojamas Dianos Arbus paveikslas“. 18.25 „Pirmieji metai“.
20.10 „Burleska“. 22.15 „Takers“. 0.10 „Ilgiausias jardas“. 2.10 „Kuždesių sala“.

Katės gelbėjimas. 7.00 Pažintis su tinginiais. 7.25, 11.00 Veterinarijos pasaulyje. 8.15,
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 9.10, 14.40,
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35,
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 13.45, 22.55,
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Afrikos didysis septynetas. 17.25, 23.50 Upių pabaisos.
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Timo Folkneris laukinėje gamtoje. 20.10, 3.25 Deivas Selmonis.
Gyvenimas su liūtais. 0.45 Pabaisos manyje.

8.15

DIscoVeRy
8.15, 17.15

Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10 Sandėlių karai. Kanada.
9.35 Likvidatorius. 10.05, 13.35 Aukso karštinė.
10.55 Sunkvežimių vairuotojai. 11.50 Greiti ir
triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinėtojai.
18.10 Kaip veikia Visata. 19.05 Atradimai dangaus
erdvėje. 21.00, 2.50 Turtai pakelėse. 22.00, 3.40
Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 Nekilnojamojo turto
karai. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.00
Gatvių lenktynės. 1.55 Nesėkmių garažas.

TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.05,
16.00 Mano namelis ant ratų. 10.00, 15.05 Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00, 5.00 Nežinoma
ekspedicija. 14.40 Darbo imasi Vanila Aisas.
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas
maistas. 22.00, 3.00 Įkaušęs keliautojas.

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

rekomenduoja

6.36

SPort1
6.00, 18.00

Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga.
Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 8.00,
11.30, 20.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos
apžvalga. 8.30, 20.30 „Road to glory“. Kovinio
sporto laida. 9.00, 21.00 NBA krepšinio lyga.
Finalas. Ketvirtosios rungtynės. 12.00, 23.30
KOK World series. Bušido kovos. Ryga. 14.00,
2.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Didžiosios Britanijos etapas. 16.00, 4.00 WTA Korea
Open. Moterų tenisas. Irina Camelia - Begu Aliksandra Sasnovich. Finalas.

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

18.45 „Lelijos“

9.00
9.30

10.00
11.00

13.00

14.00
15.00

16.00
17.00
18.45
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.30
0.30

Balticum TV
žinios.
Įspūdingiausių
interjerų
dešimtukas.
„Paslapčių namai“
(N-7).
„Kasandros
sapnas“
(N-7).
„Šimtas
pasaulio
stebuklų“.
„Už išlikimo ribų“.
„Aviakatastrofos:
priežastys
ir pasekmės“.
„Ieškotojas“
(N-7).
„Į Vakarus“
(N-7).
„Lelijos“
(N-7).
Balticum TV
žinios.
„Automobiliai meno šedevrai“.
„Kai šaukia
širdis“.
Balticum TV
žinios.
„Šimtas pasaulio
stebuklų“.
„Už išlikimo
ribų“.
„Paslapčių namai“
(N-7).

tV3

22 .3 0

„SAKAlo AKiS“
Trileris. JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius: Daniel John Caruso.
Vaidina: Shia LaBeouf, Michelle Monaghan, Rosario Dawson.
Dviejų vienas kito nepažįstančių žmonių gyvenimai akimirksniu pasikeičia,
kai į jų mobilųjį telefoną paskambina moteris. Abi aukas nežinomo tikslo link
veda troškimas išgyventi ir nuolatinės komandos mobiliuoju telefonu. Netikėtai susitikę šiame chaose, Džeris ir Reičel supranta tapę mistinės moters
įrankiais. Pora turi rasti būdą, kaip pergudrauti moterį, kol ji jų nenužudė.

„lAimĖK, PrAlAimĖK
ArBA mYlĖK“
Drama. JAV. 2015.
Režisierius: Steven R.Monroe.
Vaidina: Corey Sevier, Helena
Mattsson, Catherine Hicks.

tV8
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„DrAKono BuČinYS“
VeiKsmo filmas. JAV, Prancūzija.
2001.
Režisierius: Chris Nahon.
Vaidina: Jet Li, Bridget Fonda,
Tcheky Karyo.

ViASAt SPort BAltic
7.00 Copa America. JAV - Paragvajus. 8.50 Copa
America. Kolumbija - Kosta Rika. 10.40, 3.25
„Trans World Sport“ žurnalas. 11.40 Anglijos premier lygos žurnalas. 12.10 Golfas. Europos turo
savaitės apžvalga. 12.40 Kalnų dviračiai. Pasaulio
čempionato etapas. Čekija. 14.15 Copa America.
Ekvadoras - Haitis. 16.05 Copa America. Brazilija
- Peru. 17.55 Copa America. Meksika - Venesuela. 19.45 Copa America. Urugvajus - Jamaika. 21.35 Kalnų dviračiai. Pasaulio čempionato
etapas. Čekija. 23.10 Olandijos MotoGP Moto3
lenktynės. 0.35 Olandijos MotoGP Moto2 lenktynės. 2.00 Olandijos MotoGP lenktynės. 5.00 Ledo

lnK

22 .15

Liu Juanis - kinų agentas. Jis išsiunčiamas į Paryžių padėti prancūzų
policijai sugauti kinų gangsterį, tačiau prancūzų policininkas apkaltina
Liu žmogžudyste, kurią pats įvykdė.

„ŽenKleliS“

ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis.

Kriminalinė Drama. JAV. 2002.
Režisierius: Robby Henson.
Vaidina: Billy Bob Thornton,
Patricia Arquette, Sela Ward.

euroSPort
Dviračių sportas. Italijos turas.
serija. 10.30 Motosportas. Žiedinės lenktynės. Vila Realas, Portugalija. 12.00,
14.00, 4.00 Sporto linksmybės. 12.30 Lengvoji
atletika. Paavo Nurmi žaidynės, Suomija. 14.00,
17.30, 19.15 Dviračių sportas. Pasaulio turas.
15.00, 18.30, 23.30, 5.00 Sportas iš arti. 15.30,
19.00, 22.30, 1.30 Dviračių sportas. 20.55, 0.15
Sporto naujienos. 21.00 Futbolas. Erikas Kantona - „Eurosport“ futbolo komisaras. 21.05, 2.30
Dviračių sportas. Nacionalinės rungtynės.

Du skirtingi, priešingus auklėjimo
metodus taikantys tėvai Klara ir
Aleksas susitiks mokykloje. Aleksas
čia nori filmuoti reklamą, o Klara
tam griežtai prieštarauja...

7.30, 16.30, 0.30
9.30 Jojimas. FEI

tV6
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Miestelio šerifas Darlas yra priverstas pamiršti savo asmeninį nusistatymą, kai jam pavedama ištirti pelkėje rasto apatinių baltinių modelio nužudymą. Jis priešinasi, tačiau,
merui pagrasinus perduoti bylą kitam, iškyla grėsmė netekti darbo...
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Kinas

Džilian Anderson laukia drąsaus vyruko
Daug aktorių moterų skundžiasi, kad jų telefonai nustoja skambėti, kai tik joms sukanka
40 metų. Pagrindinių vaidmenų sumažėja, nes
jos nebe jaunos ir lygiai taip pat per jaunos,
kad galėtų vaidinti vyresnes moteris. Tačiau
Džilian anDerson (Gillian anderson) yra
žvaigždė, kuriai negalioja šios taisyklės.
nors šiais metais jai sukaks 48-eri, ji dar
niekuomet nebuvo tokia populiari.
Dabar Londone gyvenanti Anderson grįžo į mažuosius ekranus BBC seriale „Karas
ir taika“, kur vaidina aukštuomenės damą
Aną Pavlovną Šerer. Serialą sekmadieniais
20.35 val. transliuoja LNK.
Belfaste Dž.Anderson filmuojasi trečiajame detektyvinės dramos „Nuopuolis“ sezone.
Dalį metų ji praleido Indijoje, kur buvo filmuojamos scenos naujam filmui „Karaliaus vietininko namai“. Mokslinės fantastikos serialas
„X failai“, kuriame ji vaidino dešimtojo
dešimtmečio pradžioje, grįžo į ekranus. Anderson vėl atliko agentės Danos Skali vaidmenį šešiose serijose, kurios metų pradžioje buvo
parodytos JAV. Su Deividu Duchovniu (David
Duchovny) „X failuose“ ji suvaidino daugiau
nei 200 serijų, laimėjo „Emmy“ ir „Auksinio
gaublio“ apdovanojimus, tačiau pripažino, kad
įtemptas darbas tuomet ją nuvargino. Dabar
Anderson vienodai gerai jaučiasi didžiajame
ekrane, televizijoje ar ant scenos. Praėjusiais
metais ji gavo dienraščio „London Evening
Standard“ geriausios teatro aktorės apdovanojimą už įspūdingą vaidmenį Tenesio Viljamso
(T.Williams) pjesėje „Geismų tramvajus“.
„Mano gyvenimas yra fantastiškas, santykiai su vaikais yra nuostabūs ir man nieko
netrūksta. Atrodo, kad atėjo laikas kažkam
būti pakankamai drąsiam ir pakviesti mane į
pasimatymą“, - sako Dž.Anderson interviu
užsienio spaudai.

apie „karą ir taiką“
- Ar skaitėte „Karą ir taiką“ prieš
imdamasi vaidmens?
- Ši knyga gana ilgai buvo saugoma mano
iBooks. Nusprendžiau ją parsisiųsti, bet taip
ir neperskaičiau iki darbo su šiuo filmu. Girdėjau daug dalykų apie šį romaną, todėl pradėjau ją skaityti su tam tikra pagarba ir baime.
Buvau maloniai nustebinta, kad ji buvo neįtikėtinai įdomi. Siužetas žaviai siejamas su
tikra istorija ir aš jaučiuosi sužinojusi daug
naujų dalykų.
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kinas
Premjera

„Holograma
karaliui“
„A Hologram for the King“

o birželio 24 d.
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Smagi ir neįtikėtina ant bedugnės krašto atsidūrusio amerikiečio istorija: nukeliavęs į kitą pasaulio kraštą jis kurs verslą
ir ieškos žmonos. 2010 metų Saudo Arabija. Šalis prieš pat ją supurtant „Arabų
pavasariui“ - demonstracijų, karų ir protestų suirutei. Amerikiečio Alano Klėjaus,
kurį vaidina Tomas Henksas (Tom Hanks),
gyvenimas pastaruoju metu buvo ne rožėmis klotas - jį paliko žmona, sustreikavo
verslas ir neliko ir namų. Nusivylęs gyve-

Vilnius

Faktai
Džilian Anderson (Gillian Anderson)
filme „Karas ir taika“

EPA-Eltos nuotr.

- Kokia jūsų vaidinama Ana Pavlovna?
- Ana Pavlovna yra aukštuomenės dama,
kuri priima svečius savo salonuose visos „Karo ir taikos“ istorijos metu. Šiuose salonuose
vyksta įdomus veiksmas, aš ypač išskirčiau
piršlybas ir politiką iš mažosios „p“ raidės.
Man patinka jos begėdiškumas ir įžūlumas,
piršlybos ir iškalbingumas.
- Kodėl jus sudomino šis vaidmuo?
- Pati galimybė dirbti su tokiu kūriniu kaip
„Karas ir taika“ yra išskirtinė. Man taip pat
labai svarbu, kad šį serialą kūrė BBC ir „The
Weinstein Company“.

Rike ir didžiąją
l Anderson gimė Čikagoje, gyveno Puerto
metų grįžo į JAV.
dalį vaikystės praleido Londone, o dvylikos
ją jaustis pašaline.
Aktorė sakė, kad nuolatiniai pokyčiai privertė
savo angliškos
dėl
as
patyči
Anderson buvo gydoma, kai patyrė
aktyvi, nes
labai
būti
iasi
steng
Ji
ane.
Mičig
kloje
moky
kilmės
kad
žinau,
„Aš
olius.
priepu
o
iki šiol patiria panikos ir nerim
lovoje bent
liksiu
ir
uvui
žadint
s
mbėju
nuska
kelsiu
neatsi
jei
Stengiuosi būti
penkioms minutėms, mane užvaldys nerimas.
išmokau.
užimta, nes jei sustosiu, vėl gali kilti bėdų. To
kur gali vaikščiol Šiuo metu aktorė patogiai gyvena Londone,
ji taip pamėgo
kodėl
sčių,
ti be asmens sargybinių. Viena prieža
ia daugiau
suteik
ija
televiz
su
s
darba
kad
ta,
s,
ekranu
Britanijos
ne.
Londo
namų
jos
arčiau
lankstumo ir filmavimai vyksta
21
Piper metai, o
l Aktorė yra trijų vaikų mama. Jos dukrai
metų. Su berniu10
nė
neturi
dar
as
sūnūs Oskaras ir Feliks
kė santykius dar
kų tėvu Marku Grifitsu (M.Griffiths) ji nutrau
vadovu Klaidu
meno
su
oka
santu
jos
ji
2012 metais. Pirmo
- su kino kūrėju
Klocu (C.Klotz) truko trejus metus, antroji
nei dvejus.
Džulianu Ozeinu (Julian Ozanne) - mažiau

Parengta pagal LNK inf.
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FORuM CinEMAs AKROPOlis
„ištekėti per naktį“ (komedija, Rusija, N-13) - 24-30 d.
11.10, 15, 17, 19, 21.10 val.
„Holograma karaliui“ (komiška drama, Jungtinė
Karalystė, Prancūzija, Vokietija, JAV, Meksika, N-13) 24-30 d. 11.20, 13.40, 16.10, 18.40, 21 val.
„Prancūziška porelė“ (romantinė komedija, Prancūzija,
N-13) - 24-30 d. 15.50, 18.20, 20.50 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė,
Kanada, JAV, 3D, V) - 30 d. 18.50 val. (15 min. premjera).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 24-30 d. 10.10, 11, 13.30,
15.30 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 24-30 d. 12.25 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 24-30 d.
13.05, 14.50, 17.10, 19.30, 20.30, 21.50 val.
„išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 24-30 d.
15.20, 18.30, 21.30 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija,
Kanada, N-13) - 24-30 d. 10.30, 16, 21.40 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija,
Kanada, 3D, N-13) - 24-30 d. 13.20, 18.50 val. (30 d.
18.50 val. seansas nevyks).
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 24-30 d. 15.40,
18.10 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV,
N-13) - 24-30 d. 17.55, 20.40 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 24-30 d. 10.20 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) - 24-30 d.
12.40 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) 24-30 d. 10.40 val.
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

„Forum Cinemas“ nuotr.

nimu ir nebeturėdamas ko prarasti jis išvyksta į Saudo Arabiją, kur tikisi sudaryti,
jo manymu, gyvenimo sandorį - Saudo
Arabijos vyriausybei parduoti holografinę
telekonferencijų sistemą. Tačiau svetima
šalis jį pasitinka ne taip svetingai, kaip jis
iš pradžių tikėjosi - sunkiai perprantančiam vietinius papročius ir varginamam

„iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) 24, 26, 28, 30 d. 12.35 val.
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f.,
JAV, N-13) - 25, 27, 29 d. 12.35 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f.,
JAV, N-7) - 24-30 d. 13 val.
„Bitė Maja“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, V) - 24-30 d. 10.25 val. (vasaros akcija
vaikams).
FORuM CinEMAs VinGis
„ištekėti per naktį“ (komedija, Rusija, N-13) - 24-30 d.
13.50, 15.50, 17.50, 19.50, 21.45, 23 val. (23 val. seansas
vyks 24, 29 d.).
„Prancūziška porelė“ (romantinė komedija, Prancūzija,
N-13) - 24-30 d. 11.30, 16.45, 18.10, 21.50 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė,
Kanada, JAV, 3D, V) - 30 d. 18.55 val. (15 min. premjera).
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 24-30 d.
11, 12, 14.40, 17, 19.30, 20.30, 21.50, 23.59 val.
(23.59 val. seansas vyks 24, 29 d.).
„išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 24-30 d.
13.50, 15.55, 18.50, 21.30, 23.35 val. (23.35 val. seansas
vyks 24, 29 d.).
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija,
Kanada, N-13) - 24-30 d. 11.10, 16, 21.45 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija,
Kanada, 3D, N-13) - 24-30 d. 13.15, 18.45, 23.40 val.
(23.40 val. seansas vyks 24, 29 d.).
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 24-30 d. 13.20,
19.05, 21.40 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV,
N-13) - 24-30 d. 16.35, 19.15, 21.20, 23.55 val.
(23.55 val. seansas vyks 24, 29 d.).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, 3D, JAV, V) - 24-30 d. 11.30, 16.10,
19 val. (30 d. 19 val. seansas nevyks).

nešvarios biurokratijos, Alanui paguoda
tampa tik išmintingo taksisto ir gražuolės
gydytojos draugija. Įkvepianti neprarasti
vilties ir niekad nenuleisti rankų istorija
yra sukurta pagal to paties pavadinimo
amerikiečių rašytojo Deivo Edžerso (Dave
Eggers) romaną.
„Forum Cinemas“ inf.

„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 24-30 d. 11.45, 13.20,
14.15 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) - 24-30 d. 14,
18.30 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 24-30 d. 11,
15.45 val.
„iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, 3D,
N-13) - 24-30 d. 20.45 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f.,
JAV, N-7) - 24-30 d. 13.40 val.
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f.,
JAV, N-13) - 24-30 d. 16.20 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) 24-30 d. 11.20 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 11.10 val.
(vasaros akcija vaikams).
sKAlViJOs KinO CEnTRAs
Birželio 24-30 d. - atostogos!
MulTiKinO OZAs
„ištekėti per naktį“ (komedija, Rusija, N-13) - 24-29 d.
10.15, 12.15, 14, 15.45, 17.45, 18.45, 20.45, 22 val. 30 d.
10.15, 12.15, 14, 15.45, 17.45, 19.45, 21.45 val.
„Holograma karaliui“ (komiška drama, Jungtinė
Karalystė, Prancūzija, Vokietija, JAV, Meksika, N-13) 24-30 d. 15, 17.15, 19.30, 21.45 val.
„nepriklausomybės diena 2“ (veiksmo f., JAV,
N-13) - 30 d. 19 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 24-28, 30
d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val. 29 d. 11, 13.15, 14,
16.30, 19, 21.30 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) 24, 26-27, 30 d. 11, 13.15 val. 25 d. 13.15 val.
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„Prancūziška porelė“ su
prancūzišku žavesiu ne vieną
įkvėps netikėtai meilei
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

„Prancūziška
porelė“
„Un homme - la hauteur“

Svajingas Paryžius, šarmingi aktoriai, sąmojingi dialogai, visiškai nestandartinė pora
ir iš to kylanti galybė nesusipratimų. „Prancūziška porelė“ - skoningai linksma juosta
apie netikėtai įsiplieskusią aistrą tarp išoriškai labai skirtingų žmonių. Šis filmas visiems
primins, kad meilė nelaukia tinkamo meto,

„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 24-25, 27-30 d.
10.15, 12.45 val. 26 d. 10.15, 12.45, 15.45 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija,
Kanada, 3D, N-13) - 24-30 d. 16, 18.45, 21.30 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija,
Kanada, N-13) - 24-30 d. 10.15, 13 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV,
N-13) - 24-30 d. 15.45, 18.30, 21.15 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 24-30 d.
15.45, 18.45, 21.45 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 24-30 d.
19.45 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 24-30 d. 11, 13.15 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 24-30 d. 11.45, 14,
16.15 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 25 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 29 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAunAs
FORuM CInEMAs
„Holograma karaliui“ (komiška drama, Jungtinė
Karalystė, Prancūzija, Vokietija, JAV, Meksika, N-13) 24-30 d. 15.35, 19, 20.50, 23.45 val. (23.45 val. seansas
vyks 24-25, 29 d.).
„Ištekėti per naktį“ (komedija, Rusija, N-13) - 24-30 d.
18.40, 21.20, 23.25 val. (23.25 val. seansas vyks 24-25, 29 d.).
„Prancūziška porelė“ (romantinė komedija, Prancūzija,
N-13) - 24-30 d. 16.40, 20.40 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė,
Kanada, JAV, 3D, V) - 30 d. 18.20 val. (15 min. premjera).
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„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 24-30 d. 10.20, 11.10,
13.30, 16 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 24-30 d. 12.20 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) 24-30 d. 11.50, 14.40, 17, 19.20, 21.45, 23.15 val.
(23.15 val. seansas vyks 24-25, 29 d.).
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) - 24-30 d. 11.30,
16.15 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 24-30 d. 10.10,
13.50 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 24-30 d.
15.45, 18.30, 21.30, 23 val. (23 val. seansas vyks
24-25, 29 d.).
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija,
Kanada, 3D, N-13) - 24-30 d. 12.40, 18.20 val. (30 d.
18.20 val. seansas nevyks).
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija,
Kanada, N-13) - 24-30 d. 15.20, 21, 23.35 val. (23.35 val.
seansas vyks 24-25, 29 d.).
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 24-30 d. 14.10,
18.15 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV,
N-13) - 24-30 d. 17.50, 20.30 val.
„Avelės ir vilkai“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Rusija, JAV, Jungtinė Karalystė, V) - 24-30 d.
10.25 val.
„Iksmenai. Apokalipsė“ (fantastinis f., JAV, N-13) 24, 26, 28, 30 d. 12.30 val.
„Vėžliukai nindzės: šešėlių įkaitai“ (nuotykių f.,
JAV, N-13) - 25, 27, 29 d. 12.30 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f.,
JAV, N-7) - 24-30 d. 13 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 24-30 d. 10.40 val. (vasaros akcija
vaikams).

CInAMOn
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių filmas
visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė Karalystė,
Kanada, JAV, 3D, V) - 30 d. 18.45 val.
„Holograma karaliui“ (komiška drama, Jungtinė
Karalystė, Prancūzija, Vokietija, JAV, Meksika, N-13) - 24-30 d.
16.15, 18.30 val. (18.30 val. seansas vyks 24, 26, 30 d.).
„Ištekėti per naktį“ (komedija, Rusija, N-13) 24-30 d. 17.30, 19.45 val.
„Prancūziška porelė“ (romantinė komedija, Prancūzija,
N-13) - 24-30 d. 11, 20.45 val. (20.45 val. seansas vyks
24, 26, 30 d.).
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 24-30 d.
12.25, 14.35, 15.45, 17, 18.05, 19.30, 20.30, 22 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 24-30 d. 11.15,
13.30, 15.15 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 24-30 d.
18.45, 21.30 val. (30 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV) 24-30 d. 21.45 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija,
Kanada, N-13) - 24-30 d. 13.15, 20.45 val. (20.45 val.
seansas vyks 25, 27, 29 val.).
„Aš prieš tave“ (drama, JAV) - 24-30 d. 13, 18.30 val.
(18.30 val. seansas vyks 25, 27, 29 d.).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 24-30 d. 10.45, 12, 14.15, 16.30 val.

KlAIPėDA
FORuM CInEMAs
„Ištekėti per naktį“ (komedija, Rusija, N-13) - 24-30 d.
15.40, 17.40, 19.40, 21.40, 23.40 val. (23.40 val. seansas
vyks 24-25, 29 d.).
„Holograma karaliui“ (komiška drama, Jungtinė
Karalystė, Prancūzija, Vokietija, JAV, Meksika, N-13) 24-30 d. 15.45, 19.15, 21.35, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 24-25, 29 d.).

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

neskiria pasiruošimo treniruočių ir dažniausiai nepaiso aplinkinių nuomonės. Diana yra
puiki advokatė, kurios asmeninis gyvenimas
nesusiklostė: ji ką tik pasirašė skyrybų dokumentus. Vieną dieną Diana sulaukia netikėto skambučio. Žavaus balso, mandagių manierų architektas Aleksandras praneša radęs
jos mobilųjį telefoną. Diana sutaria dėl pasimatymo, kuriame jos laukia nedidelė (tiesiogine prasme) staigmena.
Prancūzų kinas nuo seno garsėja klasiškomis savo komedijomis ir charizmatiškais
aktoriais. „Prancūziška porelė“ - tikras saldainis žanro gerbėjams. Filme visą savo vyrišką žavesį atskleidžia bene garsiausias šio
meto prancūzų aktorius Žanas Dužardenas
(Jean Dujardin). Visame pasaulyje žinomas
jis tapo laimėjęs „Oskarą“ už vaidmenį filme
„Artistas“.
„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

„Prancūziška porelė“ (romantinė komedija, Prancūzija,
N-13) - 24-30 d. 18.20, 21.10, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 24-25, 29 d.).
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių
filmas visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė
Karalystė, Kanada, JAV, 3D, V) - 30 d. 18.30 val.
(15 min. premjera).
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) 24-30 d. 10.30, 12.30, 14.50, 17.10, 19.30, 21.50,
23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 24-25, 29 d.).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 24-30 d. 10.10, 11, 14.40,
16.55 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 24-30 d.
13.20 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 24-30 d.
12.50, 18.10, 21.15, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks
24-25, 29 d.).
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 24-30 d. 10.20,
12.30 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) - 24-30 d.
16.15 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija,
Kanada, 3D, N-13) - 24-30 d. 13.30, 18.30 val.
(30 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV,
Kinija, Kanada, N-13) - 24-30 d. 10.40 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f.,
JAV, N-7) - 24-30 d. 13.15 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 24-30 d.
15.50 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV,
N-13) - 24-30 d. 20.40 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 10.50 val. (vasaros akcija
vaikams).
laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

ŠIAulIAI

PANEVėžyS

FORuM CINEMAS
„Ištekėti per naktį“ (komedija, Rusija, N-13) 24-30 d. 21.30 val. 25, 27, 29 d. 18 val.
„Holograma karaliui“ (komiška drama, Jungtinė
Karalystė, Prancūzija, Vokietija, JAV, Meksika, N-13) 24-30 d. 17.45, 20.15 val.
„Prancūziška porelė“ (romantinė komedija,
Prancūzija, N-13) - 24-30 d. 20.45 val. 24, 26, 28, 30 d.
18 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių
filmas visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė
Karalystė, Kanada, JAV, 3D, V) - 30 d. 18.30 val. (15 min.
premjera).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 24-30 d. 10.10, 11, 13.20,
14.50 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 24-30 d.
12.30 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 24-30 d.
10.30, 12.50, 17.10, 19.30, 21.50 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 24-30 d. 10.40, 13,
15.40 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 24-30 d.
15.20, 18.15, 21.10 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV, Kinija,
Kanada, 3D, N-13) - 24-30 d. 12.45, 18.30 val.
(30 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV,
Kinija, Kanada, N-13) - 24-30 d. 15.30 val.
„Alisa Veidrodžio karalystėje“ (fantastinis nuotykių f.,
JAV, N-7) - 24-30 d. 15.10 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 10.20 val. (vasaros akcija
vaikams).

FORuM CINEMAS BABIlONAS
„Holograma karaliui“ (komiška drama, Jungtinė
Karalystė, Prancūzija, Vokietija, JAV, Meksika, N-13) 24, 26, 28, 30 d. 18.15 val.
„Ištekėti per naktį“ (komedija, Rusija, N-13) 24, 26, 28, 30 d. 20.35 val.
„Prancūziška porelė“ (romantinė komedija, Prancūzija,
N-13) - 25, 27, 29 d. 20.35 val.
„DGM: Didysis Gerulis Milžinas“ (nuotykių
filmas visai šeimai, dubliuotas lietuviškai, Jungtinė
Karalystė, Kanada, JAV, 3D, V) - 30 d. 18 val. (15 min.
premjera).
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, V) - 24-30 d. 10.10, 13.15,
15.20 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Suomija, JAV, 3D, V) - 24-30 d. 12.30 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 24-30 d.
14.50, 17.10, 19.30, 21.50 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, V) - 24-30 d. 10.45,
15.50 val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Honkongas, Kanada, JAV, 3D, V) - 24-30 d.
13 val.
„Warcraft: Pradžia“ (veiksmo ir nuotykių f., JAV,
Kinija, Kanada, 3D, N-13) - 24, 26, 28 d. 18 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 24-30 d.
20.50 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, JAV,
N-13) - 25, 27, 29 d. 18 val.
„Aš prieš tave“ (drama, JAV, N-13) - 25, 27, 29 d.
18.15 val.
„Normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, Indija, JAV, V) - 24-30 d. 10.30 val. (vasaros
akcija vaikams).
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Joninių paslaptys apgaubs Lietuvos liaudies buities muziejų
Geresnės vietos už Rumšiškes sutikti
Joninių naktį ir pašėlti turbūt neįmanoma rasti. Tad birželio 24 dieną visi
kviečiami į šią senovės Lietuva ir papročiais dvelkiančią vietą.
Pavasario darbai jau užbaigti, pats laukų žydėjimas, brandos laukimas. Dienos
dar ilgėja, nors saulė jau pavargus, tuoj
persiris per dangaus aukštumas ir užbaigs
trumputes vasaros atostogas žemdirbys.
Viena šių gražiausių vasarvidžio dienų, kai
žemė ilsisi po dalgio dar nepaliestu žiedais
žydinčiu, bitėmis dūzgiančiu žolynų kilimu, po jį pasklisdavo kuo balčiausiais lino
drabužiais pasidabinusios bene visos mergaitės, dainas dainuodamos, tai devynių,
tai dvylikos rūšių gėles vainikams rinkdamos. Įsiliepsnodavo laužai, sukosi apie
juos rateliai, skambėjo dainos, miškuose
žydo paparčiai, o darželiuose - diemedžiai...

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Teatras

Koncertai
Vilnius

„DOMinO“
TEATRAs
27 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai“.
Rež. O.Šapošnikov.
28 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
29 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“.
Rež. A.Večerskis.
OKT/VilniAus MiEsTO
TEATRAs
25, 26 d. 19 val. - W.Shakespeare „Hamletas“.
Rež. O.Koršunovas.
TEATRO sAlA (S.Stanevičiaus g. 24)
29 d. 19 val. - Premjera! „Vienarankis iš Spokano“.
Rež. R.Urbonavičiūtė (Užupio dramos teatras).

KAunAs
KulTŪROs CEnTRAs
„GiRsTuTis“
28 d. 18.30 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“.
Rež. S.Uždavinys.
30 d. 18.30 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“.
Rež. O.Šapošnikov.

PAlAnGA
KulTŪROs CEnTRAs
„RAMYBĖ“
30 d. 20 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“.
Rež. S.Uždavinys.

KiTi MiEsTAi
29 d. 18 val. Šiaulių kultūros centre - M.Gavranas „Vyras
po padu“. Rež. K.Smoriginas.
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Apie Joninių šventės apeigas senovėje
daugiausia byloja dar iki šiol užsilikę apeigų
likučiai, burtai ir prietarai. Kokie Joninių
papročiai ir ką mes apie juos žinome, kas
išliko iki mūsų dienų - apie tai sužinosite
birželio 24 dieną (nuo 13 val.) atvykę į Joninių šventę Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.
Edukacinėje šventėje lankytojų lauks
apeiginė vandens magija, kupoliavimas,
burtai, ateities spėjimas iš gėlių, vainikų,
ugnies pagerbimas, Jonų ir Janinų sveikinimai, „Joninių paslaptys“, viktorina, skirta muziejaus 50-mečiui, ir Liudvinavo teatro „Žalias sodas“ spektaklis „Mediniai stebuklai“! Šventės dalyviai bus kviečiami
šokti, dainuoti su ansambliais, žaisti kaimiškus žaidimus, šokinėti per laužą, važinėtis su arkliukais...
Išsamesnė informacija www.llbm.lt

„Laisvalaikio“ inf.

KlAiPĖDA
Vilnius

MOKYTOJŲ nAMAi
26 d. 19 val. Vasaros terasoje - Kristina Žaldokaitė ir
Andrejaus Polevikovo trio. K.Žaldokaitė (vokalas), A.Polevikov
(fortepijonas), D.Murašov (kontrabosas), A.Kairys (mušamieji).
ŠV.JOnŲ BAŽnYČiA
26 d. 18 val. - G.B.Pergolesi ir L. van Beethoveno muzika.
Sankt Peterburgo N.Rimskio Korsakovo muzikos mokyklos,
Algirdo Paulavičiaus vardo jaunimo simfoninis orkestras kartu su
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos muzikantais (dir. A.Vasiljevas).
Vu BOTAniKOs sODAs
26 d. 19 val. - Kairėnų vasaros festivalis: Erica Jennings.

TRAKAi
uŽuTRAKiO DVARAs
25 d. 19.30 val. - Galvės Jazz fiesta. „Veronika ChiChi
Quartet“. Veronika Čičinskaitė-Golovanova (vokalas),
D.Golovanov (klavišiniai), H.Remmell (kontrabosas, Estija),
D.Razmus (mušamieji).
26 d. 16 val. - „Jazz Quartet“ - pristato Viačeslavą
Ganeliną. A.Gotesmanas (mušamieji), R.Beinaris (obojus),
E.Kuleševičius (klarnetas), L.Masevičius (tūba).

KAunAs
PAŽAisliO ViEnuOlYnAs
29 d. 19 val. - Koncertų ciklas „Pažaislio liepų alėjos
vakarai“. Vytautas V.Landsbergis „Baladės irgi romansai“.
R.Landsbergienė, V.Leistrumas.
MARiJOnŲ ViEnuOlYnO KiEMElis
28 d. 19.30 val. - Birželio vakarai: Vladas Bagdonas
„Autorinis vakaras“.
29 d. 19.30 val. - „Auksiniai Lietuvos balsai“. Judita
Leitaitė ir Liudas Mikalauskas.
30 d. 19.30 val. - „Linksmieji kasikai“. Zbignev Levicki
ir Daumantas Slipkus.

KOnCERTŲ sAlĖ
30 d. 20 val. - „Re: Muzika, kuri gimė vakar“. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). K.Janutaitė (vokalas),
D.Bielunskis (bosinė gitara), G.Nakas (klavišiniai), A.Baronas
(mušamieji), L.Pilkauskas (saksofonas, fleita, klarnetas).
KlAiPĖDOs lAiKRODŽiŲ MuZiEJAus KiEMElis
24 d. Klaipėdos kariliono muzikos festivalis.
12 val. - „Vidudienio varpai“. Koncertas skirtas
J.Juzeliūno 100-mečiui. K.Kačinskas (karilionas),
S.Žilevičius (karilionas), A.Januševičius (trimitas).
15 val. - „Popietės varpai“. Toru Takao, Katarzyna TakaoPiastowska (kariliono duetas, Japonija-Lenkija-Vokietija).
18 val. - „Vakaro varpai“. Klaipėdos kamerinis orkestras
(meno vadovas M.Bačkus).
21 val. - „Nakties varpai“. Vilniaus miesto savivaldybės
choras „Jauna muzika“ (meno vadovas V.Augustinas).

PAlAnGA
KulTŪROs CEnTRAs „RAMYBĖ“
25 d. 20 val. - Muzikinė kelionė su „Fuego“:
P.Bagdonavičius, J.Sakalauskas, R.Spalinskas.
KuRHAuZAs
25 d. 18.30 val. - Domantas Razauskas ir Saulius Petreikis.
29 d. 19 val. - Smuiko virtuozė Marianne Piketty
(Prancūzija) ir „Klaipėdos styginiai“.

BiRŠTOnAs
KuRHAuZAs
25 d. 19 val. - Koncertas „Lina Stalyte: from Paris with
Love/Iš Paryžiaus su meile“. Dalyvauja: L.Štalytė (vokalas),
A.Isojan (bosas), E.Sabilo (fortepijonas), A.Rogoža (būgnai).
sAnATORiJA „EGlĖ“
25 d. 19.30 val. A korpuse - Vokalinės muzikos koncertas „Su meile jums“. Dalyvauja: J.Žilinskaitė (sopranas),
O.Petraška (tenoras).
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

59

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
gėlių salonai

Daugiau kaip
vietos visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!
Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!
Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.
Informacija „Laisvalaikio” kredito kortelės turėtojams. „Laisvalaikio“ partneriai
Jums suteiks nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl asmeninių
priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Galanterijos parduotuvė
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt
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jūsų augintiniui
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

draBužių nuoma
Karnavalinių rūbų nuoma
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių
drabužių nuomai.
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių
ir aksesuarų nuomai.
Tel. (8 46) 253 226

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,
kvepiančiom žvakėm, persiškiems
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt
Žaliuzės „Domus Lumina“
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Biliardas, Boulingas
Biliardo klubas „Entry“
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui.
Tel. (8 624) 94 317,
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball”
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.
Tel. (8 656) 20 580
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
Boulingo centras „Smūgis”
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt
„Cosmic Bowling” boulingas
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams.
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja”
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

kalBų kursai
Valstybės institucijų kalbų centras
Vilnius. 15% nuolaida kalbų
kursams grupėse ir individualiai.
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.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
„ELC English Language Courses”
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House”
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams
mokytis grupėse Lietuvoje.
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
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kitos pRamogos
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
Laipynių parkas
„Dainuvos nuotykių slėnis“
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.
Tel. (8 693) 35 060,
www.nuotykiuslenis.lt
Užeiga „Po vežimu”
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių
nuomai ir vandens čiuožyklai,
100% sporto inventoriaus nuomai.
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms
dviem asmenims.
Tel. (8 610) 00 009,
www.belmontonuotykiuparkas.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
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Vairavimo mokykla „Auto ABC”
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams.
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla
„Linos artelė“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.
10% nuolaida visoms drabužių
taisymo paslaugoms.
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam
graviravimui, spaudos darbams,
maketavimo-dizaino kūrimui,
WEB dizaino sukūrimui.
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15%
nuolaida šioms draudimo paslaugoms:
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomajam draudimui.
2. Transporto priemonių KASKO draudimui.
3. Gyventojų turto draudimui.
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų.
5. Kelionių draudimui.

Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,
www.compensa.lt

Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne
mažiau nei 12 mėn.

Dovanų klubas „Printshop”
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms.
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33% nuolaida bagažo
pakavimui Vilniaus oro uoste.
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių
organizavimo paslaugoms.
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos”
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.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
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

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, 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

klubai
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 687) 70 077,
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“
Palanga. Nemokamas įėjimas
(1 asmeniui).
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt
Menų fabrikas „Loftas“
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.
www.menufabrikas.lt
Naktinis klubas „Latino“
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui.
Tel. (8 685) 28117

Moters mokykla
15% nuolaida užsiėmimams.
Tel. (8 698) 14 529,
www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
10% nuolaidavisoms 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

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida
prekėms ir paslaugoms.
Tel. (8 612) 33 743,
www.lifeenergyspa.lt
Mini SPA centras „Agnetė“
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,
10% nuolaida prekėms.
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“
Vilnius. 12% nuolaida masažams,
SPA paslaugoms.
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida
prekėms ir paslaugoms.
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,
www.feminabona.lt
Grožio namai „Sothys“
Vilnius. 15% nuolaida
prekėms ir paslaugoms.
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340,
www.sothys.lt
Soliariumas „Nefertiti”
Kaunas. 18% nuolaida
soliariumo paslaugoms.
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė.
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir
10% nuolaida įdegio kosmetikai.
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko”
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai.
Tel. (8 5) 262 0082
Ajurvedos centras „Shanti”
Vilnius. 15% nuolaida
visoms procedūroms.
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

Rašykite club@respublika.net

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius.
12% nuolaida laikrodžiams.
Tel.: (8 46) 211 788,
(8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch”
Vilnius. 12% nuolaida
laikrodžiams ir aksesuarams.
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo
„Swarovski“ kristalais
paslaugai ir papuošalams.
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

Baldai, interjero detalės

Itališkų drabužių parduotuvė
„Allure Boutique”
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 608) 49 307,
www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 693) 59 358,
www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai
ir aksesuarai moterims
bei vyrams internetu
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford”
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,
15% nuolaida kitoms prekėms.
Tel. (8 650) 73 337
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms
mamoms „Mamalux”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms,
papuošalams.
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089,
www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,
www.forplay.lt

●

aksesuarai

Viešbutis ir restoranas
„Moon Garden Hotel“
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 219 99 49,
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“
Kaunas. 10% apgyvendinimo
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių
nuomai, dviračių turų organizavimui.
Tel. (8 37) 202 545,
www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“
Palanga. 20% nuolaida
apgyvendinimui (1 kambariui).
Tel. (8 682) 31 111,
www.sachmatine.lt
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida
apgyvendinimui (kambariui).
Tel. (8 37) 22 9981,
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort Hotel LT“
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt
Viešbutis „Comfort Vilnius”
Vilnius. 45% nuolaida
viešbučio paslaugoms.
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai
viešbučio restorane.
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina”
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,
www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 340 000,
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis”
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo
centre, konferencijų salės nuomai ir
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui
viešbutyje ir 15% nuolaida
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901,
www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė”
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug”
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,
15% nuolaida sąskaitai restorane,
10% nuolaida pirties paslaugoms.
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui,
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida
apgyvendinimui, pirčių-baseino
komplekso paslaugoms, kitoms
papildomoms pramogoms ir paslaugoms
bei sąskaitai restorane.
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida
apgyvendinimui.
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,
www.5sezonas.lt

dRabužiai

tuRite pasiūlymų, kuR galėtų būti taikoma „laisvalaikio“ nuolaida?

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms
ir neakcijinėms prekėms.
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt
Galanterijos ir avalynės
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus,
Mažeikiai, Marijampolė.
10% nuolaida nenukainotoms
ir neakcijinėms prekėms.
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

apgyvendinimo paslaugos

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros
produktai, www.lzylberstein.eu/lt.
100% nuolaida pristatymui į namus.
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija
„Provanso kvapai“
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida
prekėms ir paslaugoms.
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt

Geros savijautos namai
„Kūno akademija“
Vilnius. 15% nuolaida masažams,
kūno, veido procedūroms
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 607) 92 196,
www.kunoakademija.lt
„Nailbar”
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 5) 269 0004,
www.nailbar.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
Internetinė kosmetikos parduotuvė
www.selective.lt
Vilnius. 25% nuolaida prekėms
internetinėje parduotuvėje.
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“
Vilnius. 12% nuolaida
masažo paslaugoms.
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

●

avalynė, galanterija

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

gRožio paslaugos

Rašykite club@respublika.net

„Laisvalaikio“
klubo
partneriai

Gėlių salonas „Indigo gėlės“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,
www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro
paslaugoms (Lietuvoje).
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,
www.tarpgeliu.lt

kitos paslaugos
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai
kavinės, barai, restoranai

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,
www.uzupioteatras.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras
15% nuolaida 2 bilietams.
www.ach.lt

62

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,
www.cezariogrupe.lt

sporto klUbai
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
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo
kompleksas „SEB Arena“
Vilnius. 15% nuolaida teniso,
skvošo ir badmintono aikštelėms.
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų
suaugusiųjų abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.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
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida
2 bilietams renginiams,
vykstantiems Vilniuje.
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.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
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams
į šokio teatro pasirodymus.
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt
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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
Implantacijos ir odontologijos
klinika „Prodentum“
Vilnius. 15% nuolaida dantų
implantacijai ir 100% nuolaida
konsultacijai dėl dantų implantacijos.
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės
dermatologijos klinika“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,
15% nuolaida konsultacijoms ir spec.
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.
Tel. (8 611) 55 111,
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
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
„Mano miesto odontoligijos klinika“
Vilnius. 20% nuolaida
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt

Kelionių agentūros
Kelionių agentūra „Boutique Travel“
Vilnius. Papildoma pramoga
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos
kelionės aprašyme.
Tel. (8 5) 210 1216,
www.boutiquetravel.lt
Kelionių agentūra „Litaura”
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros”
organizuojamoms kelionėms, 12-15% savaitgalio pramoginėms kelionėms.
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
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

transporto paslaugos
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
www.smilefoto.lt
10% nuolaida fotoknygų,
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 673) 51 602,
www.grantus.lt
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt
Išskirtiniai edukaciniai žaislai
vaikams www.oozuu.com
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms
prekėms ir paslaugoms.
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo
bei spausdinimo paslaugoms.
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai,
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
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

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 automobilio
plovimo ir valymo paslaugoms.
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt
Degalinių tinklas „Neste Oil“.
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras
„Švaros broliai”
Vilnius. 7% nuolaida automobilio
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo
ir padengimo teflonu paslaugoms.
www.svarosbroliai.lt

optiKos salonai
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

sporto pramogos
Irklentės „Suping.lt“
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose,
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.
* Trukmė 2 val.
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“
Sportuojant arba laikantis dietos,
10% nuolaida produktams.
Tel. (8 698) 35 222,
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 273 6480,
www.instinktas.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
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
Dažasvydžio sporto klubas
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis”
30% nuolaida dažasvydžio
pramogai (iki 3 asmenų).
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims
„Irklakojo” organizuojamoms
kelionėms ir paslaugoms.
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo
teikiamoms paslaugoms.
Viena kortelė - nuolaida dviem.
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303,
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas
20% nuolaida kerlingo seminarui arba
100% nuolaida kerlingo trenerio
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų)
Vilniaus ledo rūmuose.
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris”
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į
„dragų” varžybas sezono metu
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt

ugdymas
Interjerinių lėlių gaminimo kursai
„Senamiesčio lėlės“
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių
gaminimo kursams.
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 612) 73 531,
www.dziazomokykla.lt

Koncertai, renginiai
Koncertų organizatorius
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai,
seminarai, renginiai su aukščiausios
klasės pranešėjais „Success Stars
International“.
15% nuolaida bilietams.
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt
Koncertai „Bardai Lt“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.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.

sveiKatingumo paslaugos
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
Relaksacinis plūduriavimo
terapijos centras „La Vita“
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei
plūduriavimo procedūrai ir
15% nuolaida kitoms paslaugoms.
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt
Sanatorija „Eglė Plius”
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo
ir sveikatinimo paslaugoms.
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo
ir sveikatinimo paslaugoms.
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 460) 48 251,
www.gabija.lt

šoKių studijos
Šokių ir laisvalaikio centras
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“
Vilnius. 20% nuolaida
šokių pamokoms.
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų
grupinių laisvalaikio užsiėmimų
(šokių) abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida
šokių užsiėmimams.
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio
mėnesio abonementui.
Tel. (8 615) 33 921,
www.sokiustilius.lt

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

rašykite club@respublika.net

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 650) 54 300,
www.vkamerinisteatras.lt

Vyno ir gardėsių
parduotuvė „La Vinia“
Vilnius. 12% nuolaida
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos”
gaminiams.
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.
10% nuolaida tortams.
www.alkava.lt

medicina

●

„Senamiesčio lėlių“ teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 679) 61 422,
www.puppetstheatre.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 682) 66 383,
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.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

Maisto produktų
krautuvėlė „Naturalia“
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai,
20% graikiškai produkcijai,
20% itališkiems makaronams.
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai,
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio
asortimentui.
www.bottlery.eu
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba
lietuviškais maisto produktais)
Vilnius. 10% nuolaida
sąskaitai ir prekėms.
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,
www.buongiorno.lt

turite pasiūlymų, Kur galėtų būti taiKoma „laisvalaiKio“ nuolaida?

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

Maisto prekės ir gėriMai

●

teatras

Baras „California“
Vilnius. 12% 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
Restoranas „Perfect”
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402,
www.europub.lt
Restoranas „Narutis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas „Ida Basar”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai
(netaikoma banketams ir verslo pietums).
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555,
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 265 0101,
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,
„Didžioji Kinija”
Vilnius. 15% nuolaida maistui
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai).
Tel.: (8 5) 215 1620,
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida
maistui ir gėrimams.
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,
www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 424 424,
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus akcijinius patiekalus
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,
(8 37) 202 806,
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir
gėrimams (išskyrus akcijinius
patiekalus ir dienos pietus).
Tel. (8 686) 46 322,
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida
europietiškos virtuvės
patiekalams (iki 10 žmonių).
Tel. (8 37) 452433,
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% 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
Restoranas-muzikos klubas
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 672) 60 020,
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai
kavinėje. 25% nuolaida salės
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,
15% nuolaida sąskaitai restorane,
10% pobūviams.
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė”
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai
(maistui ir gėrimams).
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras
„Šikšnosparnio lizdas”
Klaipėda. 15% nuolaida
maistui ir gėrimams.
Tel. (8 46) 313 412

rašykite club@respublika.net

Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt
Žalio maisto restoranas „Raw Home“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.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 FOREST: sezoniniai
patiekalai, produktai iš Lietuvos
ūkio, naujausios technologijos.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Specialūs sezono pasiūlymai.
Nuolaida netaikoma dienos pietums
ir atvežamam maistui.
Tel. (8 698) 16 728,
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.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
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai,
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008
Restoranas „Basilico“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt
Picerija „Pizza to go“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam
patiekalui „Chinkali”.
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 51 300,
www.livinrestoranas.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.
Europos centro golfo klubas.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt
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AstroLoginė prognozė

PASUK GALVĄ

Profesionalios astrologės
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos




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

Teisingai išsprendę kryžiažodį
galite laimėti apsauginį
purškiamąjį pienelį nuo saulės
su bronzatu.

SVEIKINA

Atsakymą į kryžiažodį
iki birželio 28 d.
siųskite SMS žinute
numeriu 1390.
Rašykite: LV
KR, atsakymą,
vardą, pavardę
ir miestą. Žinutės
kaina 0,29
EUR. Praeito
kryžiažodžio
laimėtoja asta
Minelgienė
iš Vilniaus.
Jai bus įteiktas
apsauginis
purškiamasis
pienelis nuo
saulės.

Astrologė
Lilija BAnAitienė

Prognozė birželio 23-30 d.

AVINUI
Asmeniniame gyvenime padėtis
sudėtinga, rimtesnius pokyčius palikite
ateičiai. Sėkmė lydės greitose verslo
operacijose, dirbančiuosius jėgos
struktūrose šiuo periodu siūlome
nepradėti naujų darbų, o tęsti tai, ką
pradėjote, arba užbaigti senus darbus.
Kuo ramiau į viską reaguosite, tuo
sveikesni būsite.

JAUČIUI
Teks peržiūrėti ankstesnius
sprendimus, grįžti prie anksčiau
atidėtų darbų. Permainas, kurios jus
aplankys, pasitikite su šypsena, o ne
su baime. Asmeninis gyvenimas liks
nuošaly, viskas bus sutelkta į darbą.
Saugokitės avarinių situacijų.

DVYNIAMS
Puikiai seksis mokytojams,
keliautojams. Būsite labiau linkę
išlaidauti nei taupyti. Asmeniniame
gyvenime galima sumaištis, vienu
metu galvosite apie kelis pretendentus,
turintieji šeimas gali sulaukti dėmesio
iš kolegos ar netikėtai atsiradusio
naujo pažįstamo. Tiems, kurie ruošiasi
sportuoti, atėjo palankus laikas.

VĖŽIUI

LIŪTUI

MERGELEI

Puikus laikas švietimo
darbuotojams, pareikalausiantis daug
jėgų bendraujant su aplinkiniais.
Palankus metas mokytis, gerinti
žinias. Jei draugai pakvies apsilankyti
seminare ar susitikime, neatsisakykite.
Asmeniniame gyvenime būkite
paslaptingi, buitį palikite už
miegamojo durų.

Lydės sėkmė darbe. Puikiai seksis politikams, švietimo darbuotojams.
Jūsų tikslai ir siekiai bus įgyvendinti.
Asmeniniame gyvenime kamuos permainingos nuotaikos, aplinkiniams bus
sunku bendrauti, todėl kai kurie žmonės
nuspręs nuo jūsų atsiriboti. Gali būti, kad
dėl susiklosčiusių aplinkybių planuota ir
ilgai laukta kelionė gali būti atidėta.

Pasistenkite šiuo metu neišlaidauti, užbaikite pradėtus darbus ir
nepradėkite naujų, pataupykite energiją
svarbesniems tikslams. Daug kas priklausys nuo jūsų asmeninės iniciatyvos.
Darysite - turėsite rezultatą, neužteks tik
imtis darbų, juos reikės atlikti su meile
ir nuoširdumu. Meilės dvasia sklaidys
ore, norėsis ja dalytis su kitais.

SVARSTYKLĖMS

SKORPIONUI

ŠAULIUI

Labai palankus laikas dirbantiesiems su užsieniu, pasirašyti verslo
sutartis, susitikti su verslo partneriais.
Tikėtina, kad sutiksite žmogų iš tolimos praeities. Tas susitikimas bus
trumpas, bet įsimintinas, vadovaukitės
intuicija, ir nemalonių situacijų pavyks
išvengti.
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BLOGOS DIENOS: birželio 23, 26 d.

Palankus laikas ieškoti naudingų ryšių, drąsiai galite imtis naujų
darbų bei užbaigti senus. Kils minčių
apie naują būstą, tačiau realybė
nedžiugins, konkrečių rezultatų dar
reikės palaukti. Nors įvykiai rutuliosis
vėžio žingsniu, šis laikotarpis jums
bus malonus, asmeniniame gyvenime
iniciatyvos imsis jūsų partneris.

Būsite kupini jėgų. Šiuo
metu jums siūloma neskubėti, o
tęsti ir užbaigti pradėtus darbus.
Neišlaidaukite, nes pasibaigus
šventiniam laikotarpiui reikės labai
smarkiai susiveržti diržą. Vienišiai
asmeniniame gyvenime kelionėje gali
sutikti savo antrąją pusę. Saugokitės
kojų traumų.

OŽIARAGIUI

VANDENIUI

ŽUVIMS

Jeigu šiek tiek pasuksite
galvą, rasite būdų gauti papildomų
pajamų. Kol kas netvarkykite svarbių
piniginių reikalų. Užsimezgęs meilės
romanas bus kupinas aistros, bet
užmegzti ilgalaikius santykius dabar
nepalankus ir net pavojingas laikas.
Tinkamas laikas vykti į trumpas
keliones.

Jeigu pavyks elgtis racionaliai, nesikarščiuoti ir neskubėti priimti
sprendimų, finansinė padėtis gali
akivaizdžiai pagerėti, nes šio laikotarpio sėkmė susijusi su bendravimu ir
bendradarbiavimu. Jeigu esate vieniši,
tikėtina, kad sutiksite žmogų, kuris jus
labai sudomins.

Nesimėtykite į kraštutinumus
ir neskubėdami užbaikite pradėtus
darbus. Apsispręskite, kam teiksite pirmenybę - socialiniam statusui ar savo
asmenybei, tobulėkite darniai, skirkite
pakankamai laiko sau ir savo darbui.
Asmeniniame gyvenime galimas trumpalaikis išsiskyrimas, naujoms pažintims periodas visiškai nepalankus.

Tituluota gražuolė, modelis
Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė
1991 06 24

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje
212 36 26. Prizai laikomi tik dvi savaites.

Kryžiažodžio, išspausdinto
praėjusiame numeryje,
atsakymai:
Vertikaliai: Nikolajus. Kaušpėdas.
Opėti. Ernis. Ela. Grota. Dingas. Man.
Vila. Mantas. Zona. Žada. Kortas.
Šonas. Da. Sargas. Gėlas. Kurtas. Pikis.
Lemingas. Kodas. Po. Sutinka. Lapas.
Ar. Pietūs. Stalas. Ksi. Mėšlas. Tomas.
Avėt. Kai. Grogas. Amrita. „Žas“. Sauka.
Ilimanis.
Horizontaliai: Gvadalupė. Korida.
Etiška. Kopola. Mielas. Lėta. Kintai.
Vata. Sunkūs. Ji. Kargas. Ga. Morta.
RU. Sudargas. Stok. Intas. Toga. Kentas.
Lama. Argas. Kalasi. Tunas. Popas. Šis.
Gidas. Ai. P.S. Šėkas. Mm. Zolis. Ara.
Demonas. Kvin. Alanas. Pasėti. Sanas.
Toritas.
Pažymėtuose langeliuose:
KaraPaKsas.

Atlikėja Rūta Ščiogolevaitė
1981 06 25

„Radistas“, laidų vedėjas
Jonas Nainys
1983 06 25

Atlikėja, dainų kūrėja
Alina Orlova
1988 06 28
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SUDOKU

GEROS DIENOS: birželio 25, 29, 30 d.
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beprotiškas pasaulis

s
LENKTYNĖS. Karališkosios Askoto žirgų lenktynė
os
Britanijoje tampa ir moterų lenktynėmis. Dam
mu.
konkuruoja savo skrybėlaičių grožiu ir originalu

EPA-Eltos nuotr.

aNEkDOTai
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Visiškai girtas vyras vidury nakties atkakliai spaudžia savo buto durų skambutį.
Pagaliau duris atidaro įsiutusi žmona:
- Tu ką, prigėręs suski, išdarinėji? Negalėjai pats atsirakinti?
- Matai, brangioji, kokia situacija. Taip
jau nutiko, kad pragėriau atlyginimą. O
skandalo, kai ryte būsiu pagiringas, man
visai nesinori. Geriau varyk dabar, kol aš
geroje nuotaikoje!
l
- Jonai, kada geriau vesti - rugpjūtį ar
rugsėjįį?
- Rugsėjį, savaime suprantama.
- O kodėl?
- Taigi dar visą mėnesį išloštum!

SMS žinutė vaikinui 20.55 val.: „Kas
tau svarbiau, futbolas ar aš?“ Atsakymas
23.05 val.: „Tai aišku, kad tu“.
l
- Tavo žmona namie?
- Ne, ji aukcione.
- Oho! Ir kiek tu manai už ją gauti?
l
- Kodėl jūs tapote vien peizažus?
- Todėl kad nė vienas medis neatėjo skųstis, kad jis nepanašus.
l
- Ką tu sau leidi? Žinok, tu pats paskutinis, su kuo aš sutikčiau permiegoti!
- Gerai, tada visus kitus perspėsiu, kad
už manęs eilės neužiminėtų...

- Kas yra finansų genijus?
- Tai, sūneli, toks žmogus, kuris sugeba uždirbti daugiau, nei gali išleisti jo
žmona.
l
Ir vyrai, ir moterys labai klysta galvodami vieni apie kitus: vyrai galvoja, kad visos
moterys skirtingos, o moterys - kad visi vyrai
vienodi!
l
Žmona:
- Tu manęs visai nemyli! Galiu prisiekti, kad po mano mirties tu jau po kelių mėnesių vestum kitą merginą!
Vyras:
- Nereikia prisiekinėti. Aš tavim tikiu!

laisvalaikis 2 0 1 6 b i r ž e l i o 2 3

