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2015-12-03
Ketvirtadienis
16.00-17.30

Jonas Čepas ir Irena Jacevičienė-Žukauskaitė – TAS NUOSTABUSIS AVIACIJOS
PASAULIS! Šį renginį skirsime Felikso Vaitkaus skrydžio 80-mečiui. Mes parodysime naują, 27
min. (trumpą) dokumentinį filmą "Vienas per Atlantą".
Jonas Čepas - Lietuvos aviacijos muziejaus vyr. muziejininkas. 40 metų domisi bei renka
medžiagą apie mūsų tautos didvyrius - lakūnus Steponą Darių, Stasį Girėną, Feliksą Vaitkų. Šiomis
temomis iš savo asmeninio rinkinio (surinkęs virš 2000 eksponatų) yra paruošęs 17 parodų.
Visasajunginės filatelistų sąjungos ir Lietuvos kolekcininkų sąjungos narys.
Irena Jacevičienė-Žukauskaitė – rašytoja, poetė, tituluojama aviatorių ambasadore, Lietuvos
nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos narė, S. Dariaus ir S. Girėno testamento programos
grupės, Tėvynės pažinimo draugijos tikroji, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos garbės narė,
Šilainių bendruomenės centro laikraščio „Šilainių žinios“ vyriausioji redaktorė, 15 knygų autorė.
Iš jų - 8 knygos aviacine tematika.

2015-12-10

Daiva Breivienė: Kitoks požiūris į dantis

Ketvirtadienis

Svečiuose : Estetinės odontologijos klinikos "Dentalux" specialistai. Jau 20 metų gydytoja Daiva
Breivienė taiko minimalios invazijos metodus odontologijoje. Pagrindinis gydytojos darbo tikslas –
holistinis, tausojantis požiūris į dantų gydymą. Daiva Breivienė savo kasdieniniame darbe bei
paskaitose drąsiai teigia, kad joks protezavimas bei implantas niekada nepakeis gražiausio dieviško
kūrinio, dantuko. Pats geriausias implantas - tai nuosava šaknis.

16.00-17.30

2015-12-17
Ketvirtadienis
16.00-18.00

Laukiame šv.Kalėdų.... 2 dalių šventinis renginys
Gyd. Aurelija Davydavičienė: Paskaita iš kuriamos knygos "Sveikatos formulė".
"Ką duoda pasninkas? Mityba pagal žmogaus tipus. Skoniai ir poskoniai.
10 valgymo taisyklių. Reikalingą ph palaikantys produktai arba ko nevalia pamiršti".
Kauno Šv. Kryžiaus ( Karmelitų ) bažnyčios mišrus choras „SongDeo“: koncertas.
Mišrų chorą „SongDeo“ 2009 metų rudenį subūrė Vita Tamulionytė, tuomet dar studijavusi Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje. Šiame chore dainuoja įvairių specialybių studentai, studijuojantys
Kauno miesto aukštosiose mokyklose.
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