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Palaikimo komanda
Kad ir ką darytum gyvenime, artimųjų palaikymas tampa vienu svarbiausių sėkmės garantų. 
Tai puikiai žino verslininkas Tautvydas Barštys (57), palaiūkyti sūnaus važiuojantis kone į 
visas varžybas, 
kuriose tik šis sumano dal;yvauti.Ir visai nesvarbu, ką jaunesnysis 
Tautvydas Barštys  ( 29)  daro - vairuoja ra-
lio lenktynėse, žaidžia krepšinį ar bėga ištvermės varžybose.                                                                                                                                      
Praėjusį savaitgalį vykusiame Vilniaus maratone Tautvydas su dar trimis komandos ‘‘Pilnas  
bakas” draugais varžėsi estafetėje, o nubėgusį 10kilometrų prie finišo jį vienas piūrmųjų 
pasveikino tėtis.

Tautvydas Barštys

VIPžinios 
GANDRAI.Timūras 

AUGUCEVIČIUS 
(34) - 
jau dviejų vaikų tėtis.
TV laidų vedėjo žmona 

Agnė praėjusios savaitės
pabaigoje pagimdė sūnų,

 praneša Žmonės.lt. “Ūgio met 
neužfiksavau  per visas emocijas ,bet sakė 
,kad normalus” , - pasakojo laimingas 
tėtis. Sūnų jis ketina pavadinti Vincu.
Augucevičiai augina dukrą - dvejų metų ir 
aštuomių mėnesių Agotą.

BUS DAUGIAU? 
Jonas MAČIULIS 
(30) žurnalui   “Ji” 
prisipažino su žmona 
Agne dar iki vestuvių 
sutaręs , jog turės bent 
keturis vaikus.Šeimoje 
jau auga Kamilė, Klaudija ir 
Kotryna. “Planas vykdomas”, - sakė vienas 
krepšinio rinktinės lyderių.

SKONIS.Gintarė KARALIŪNAITĖ - 
CANUEL (37) Žmonės.
lt. pasakojo, kaip savo 
mamą  pošia kurdama 
keramines mozaikas. 
Kaip jas vertina 
vyras Marcas? “ Jo 
skonis papraščiausias, 
kanadietiškas...Tiesą 
pasakius, nelabai jis tokį 
turi. Bet po truputį tokį įgyja - jam jau 

darosi gražu” , - aiškino dainininkė .

AVARIJA.Eglei Straleckaitei 
23)  antradienio lietus tao 
išbandymu kelyje: šokėja, 
vairuodama savo 
“ Volkswagen Beetle” 

,Kaune pateko į avariją, 
praneša Žmonės.lt.

Automobilyje nuosmūgio suveikė 
oro pagalvė.Šokėja, kaip r kito automo-
bilio vairuotojas, nenukentėjo, tačiau abi 
mašinos apgadintos.

PAVYDUOLIS.Dileta 
Meškaitė-Kisielienė 
(24) laidoje KK2 paa-
pasakojoapie buvusio 
vaikino pavyduliavimą. 
Jis pykdavo, kad 
dainininkė undo žiūrovus ant scenos, 
drausdavo seksualiai rengtis. Su pavyduo-
liu ji išsiskyrė ir jaučiasi laiminga nese-
niai ištekėjusi už Donato Kisieliaus 

Naujienos kasdien - portale Žmonės.lt
ŽMONĖS NR. 38   www.žmonės.lt 9


