
ŽYGIMANTAS STAKĖNAS

Vietoj dukrytės
 - Rumba
    „Visi primygtinai mums su žmona linkėjo 
susilaukti mergaitės. Tai mes įsigijome 
kalytę!“ - juokdamasis naują šeimos narę - 
vengrų vižlų veislės Rumbą - pristato laidų 
ir renginių vedėjas Žygimantas STAKĖNAS 
(34). Jau kelerius metus apie šunį Žygimantas 
svajojo net labiau nei abu jo sūnus Kajus (10) 
ir Pijus (6) .Kol sprendė, didelės ar mažos 
veisės agintinį pirkti, suprato, kad bet kuriuo 
atveju meilės ir atsakomybės reikės skirti lygi-
ai tiek pat. „Šios veislės šunys - medžiokliniai, 
itin judrūs. Bet ir mūsų šeimyna - ne mažiau 
padūkusi, - neslepia. - Ir Rumbai pas mus 
labai gerai, ir mes ja atsidžiaugti negalime.“
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VIP žinios
GANDRAI I. Agnė GILYTĖ (32) savaitgalį susilaukė 

antro vaiko “Dar viena ypatinga data 
mūsų šeimos kalendoriuje “- “Hu-

bertui gimė brolis” , - Žmonės.
lt cituoja stilistę ir stiliaus 
patarimų knygų autorę. Sūnui 
ji su vyru Kristoforu davė 
Teodoro vardą. Šeimoje auga 
trejų pirmagimis Hubertas.

Gandrai 
II. Vilhel-

mas Čepinskis 
(38) su žmona Vikto-
rija jau sūpuoja dukrytę 
kurią pavadino Marija 
rašo Žmonės.lt. Smuiko 
virtuozas žmonai gimdant 
buvo šalia: “Netikius 
stebuklais, bet į pasaulį atėjusi 
gyvybė - stebuklas! O kai tą stebuklą lai-
kau ant savo rankų, jis - dalis manęs, jaučiu žodžiais 
nenusakomą laimę.” Jo sūnui Herbertui iš pirmosios 
santuokos kovą sukaks dešimt.

Gandrai III. Kristupas 
BAUBLYS (39) 
gyvena laukimu, 
praneša Žmonės.lt. 
Jis ir mylima moteris 
Justė Radzevičiūtė 

netrukus taps tėvais. 
“Žinoma, tai didelė 

gyvenimo permaina, tai 
turbūt, kaip ir kiekvienam žmogui, yra 
šiek tiek neramu, bet tuo pačiu ir didelis džiaugsmas 
bei smalsumas”, - portalui sakė garsios vyninės ir 
kelių restoranų 
bendraturtis.

Misija. Vitalijus COLO-
LO (41) žurnalui “7 
dienos” paaiškino “Nero-
montuoju butų, netaisau 
automobilių, neasfaltuoju 
kelių, tačiau žmonėms kuriu 
mažą šventę.” Linksminti 
liūdnus lietuvius - humoristo misija. “Jei per dieną 
pavyksta vieną kitą pralinksminti, jau gerai.”

PRISIPAŽINO. Monika 
ŠEDŽIUVIENĖ (23) 

socialiniame tinkle 
jautriai kreipėsi į savo 
vyrą Andrių ŠEDŽIŲ 
vasario 23-iąją šventusį 

40-metį ir trečiąsias jų 
vestuvių metines. “Mes 

kaip ta pora gulbių, kaip 
an- guje, taip ir žemėje. Kartu” 
- cituoja Žmonės.lt. Besilaukianti Monika pridūrė, jog 
ji ir sūnelis labai Andrių myli.
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