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Ця пер тут мож на не толь кі па гля дзець су свет ныя на він кі кі на-

пра ка ту, але ак тыў на ад па чыць на танц по ле ці скі нуць лі шак 

энер гіі ў са праўд ным бай цоў скім клу бе.

Сён ня ў струк ту ру кі на тэ ат ра «Каст рыч нік» ува хо дзяць тры гля-

дзель ныя за лы з са мым най ноў шым аб ста ля ван нем. У са май вя лі-

кай гля дзель най за ле, якая раз лі ча на амаль на 400 мес цаў, сіс тэ ма 

Dоlby-Аtmos да зва ляе гле да чам атры маць са праўд ную аса ло ду ад 

кі на пра гля ду, бо спры яе леп ша му ўспры ман ню гу ку і спец эфек таў.

Для больш кам форт на га пра гля ду мож на ска рыс-

тац ца VІР-за лай, раз лі ча най на 50 ча ла век, дзе ёсць 

мяк кія ка на пы на два іх і сто лі кі. А каб пра гляд філь ма 

быў пры ем ным і на ват смач ным, мож на на ве даць кі-

на бар (якіх тут, да рэ чы, тры) і ку піць папкорн, са лод кія 

пра ха ла джаль ныя на поі ды ін шае.

Але ж, вя до ма, ад ны мі кі на па ка за мі сён ня ні ко га не 

здзі віш — хо чац ца ней кай ці ка він кі.

І яе знай шлі. Па пят ні цах-су бо тах тут пра хо дзяць 

тан ца валь ныя ве ча ры кі на ад па чын ку, якія доў жац ца 

да пяці га дзін ра ні цы. Што гэ та та кое? Як рас тлу ма-

чы лі ў «Гроднааблкінавідэапракаце», у вя лі кім фае 

па між гля дзель ны мі за ла мі пра хо дзяць дыс ка тэ кі, 

а ка лі на вед валь нік ста міў ся ад тан цаў або хо ча прос та ў спа коі 

пра вес ці част ку ве ча ра, ён мо жа па гля дзець фільм, што ідзе по-

бач. Між ін шым, та кі не стан дарт ны па ды ход ка рыс та ец ца по пы там 

у гро дзен цаў.

Акра мя та го, у «Каст-

рыч ні ку» дзей ні чае бай-

цоў скі клуб, у якім зай ма-

юц ца тай скім і кла січ ным 

бок сам больш за 200 юна-

коў і дзяў чат. За тры га ды 

свай го іс на ван ня клуб ужо 

мае да сяг нен ні су свет на га 

ўзроў ню.

Да рэ чы, у якас ці трэ не-

раў тут пра цу юць чэм пі-

ён све ту па тай скім бок се 

Дзміт рый Ва рац, а так са-

ма дзей ны чэм пі ён Еў ро пы 

Ула дзі слаў Ядэш ка.

Між іншым, на пло шчах 

кі на тэ ат ра пра хо дзяць 

яшчэ і за ня ткі па су час-

ных тан цах.

Гро дзен скі кі на тэ атр 

«Ус ход» мож на сме ла лі чыць 

уні каль ным муль ты цэнт рам, 

дзе спар тыў на-азда раў лен чы 

кі ру нак уда ла спа лу ча ец ца 

з куль тур ным. Усе су свет ныя 

кі на прэм' е ры дзень у дзень 

мож на гля дзець у Маск ве, 

Мін ску і Грод не. А ў той час, 

ка лі за ла не за дзей ні ча на, 

яна пе ра ўтва ра ец ца... 

у трэ на жор ную.

Ці ка вую ідэю пра па на ва-

ла гро дзен ская мо ладзь, і 

яе ажыц ця ві ла кі раў ніц тва 

«Гроднааблкінавідэапракату». 

З ран ку і да ве ча ра зал-транс-

фор мер вы ка рыс тоў ва ец ца для 

фіт не су, роз ных трэ ні ро вак, скі ра-

ва ных на тое, каб на даць фі зіч най 

фор ме на вед валь ні каў пры ваб ны 

вы гляд. Ёсць на ват кар дыя зо ны 

з су час ным аб ста ля ван нем. Для 

кам фор ту клі ен таў аб ста ля ва ны 

на са мым вы со кім уз роў ні па-

коі для пе ра адзя ван ня. Так са ма 

пра цуе са ля рый, а ў хут кім ча се 

з'я віц ца маг чы масць ска рыс тац-

ца роз ны мі кас ме та ла гіч ны мі па-

слу га мі.

Ве ча рам вя лі кая за ла пе ра-

ўтва ра ец ца ў кі на тэ атр, які пра цуе 

нон-стоп, у вы хад ныя — да шасці 

га дзін ра ні цы.

— Маг чы масць за дзей ні чаць 

кі на тэ атр амаль поў ныя су ткі — 

з сямі ран ку і да шасці — пры но сіць 

свой пры бы так, — рас тлу ма чыў 

сут насць ідэі ге не раль ны ды рэк-

тар КУП «Грод на абл кі на ві дэ а-

п ра кат» Юрый АЛЯК СЕЙ.

І, трэ ба ска заць, у мо ла дзі гэ та 

ка рыс та ец ца по пы там: спа чат ку 

па зай мац ца на трэ на жо рах, а ўве-

ча ры ад па чыць за пра гля дам ці ка-

ва га філь ма.

Ма лым так са ма бу дзе чым за-

няц ца: тут пра цу юць ат рак цы ё ны 

і дзі ця чы па кой МНС. Гэ ты па кой 

з'я віў ся не так даў но і ар га ні за ва-

ны су мес на з ра та валь ні ка мі, ме-

на ві та тут дзе ці ў гуль ня вой фор ме 

зна ё мяц ца з пра ві ла мі і ас но ва мі 

бяс печ най жыц ця дзей нас ці.

Звон ку, да рэ чы, пра цу юць ат-

рак цы ё ны, якія пры цяг ва юць мяс-

цо вую дзят ву.
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УЗЯЎ 
ВЕ ЛА СІ ПЕД 
ПАД «ГРОД НА» 
І ПА ЕХАЎ 
ДА «КОС МА СА»

Сет ка ве ла пра ка таў 
ка ля гро дзен скіх 
кі на тэ ат раў ка рыс та ец ца 
вя лі кім по пы там 
у гро дзен цаў і гас цей 
го ра да над Нё ма нам.

Шмат ідзе раз моў аб тым, каб на-

даць ве ла ру ху ў Бе ла ру сі ма са вы ха-

рак тар, але ўсе яны зво дзяц ца да та го, 

ча го не ха пае: пра кла дзе ных марш-

ру таў, спе цы яль ных пар ко вак, пра ка-

ту ды шмат ча го ін ша га. Кі раў ніц тва 

«Грод на абл кі на ві дэ ап ра кат» не раз-

маў ляе, а дзей ні чае: тры га ды та му ў 

аб лас ным цэнт ры па ча ла пра ца ваць 

сет ка ве ла пра ка таў. Ка ля кож на га з 

пя ці кі на тэ ат раў мож на бы ло ўзяць ве-

ла сі пед на пра кат і ад пра віц ца ў ванд-

роў ку па го ра дзе.

— Што з гэ та га вый шла? — пы та-

ю ся ў ге не раль на га ды рэк та ра КУП 

«Грод на абл кі на ві дэ ап ра кат» Юрыя 

АЛЯК СЕЯ.

— Вы дат ка ва ныя срод кі мы аку пі лі 

на дру гі год іс на ван ня сет кі, — тлу ма-

чыць су раз моў нік. — Ця пер атрым лі ва-

ем чыс ты пры бы так.

Трэ ба ад зна чыць та кі пры ваб ны бок 

па слу гі, як маг чы масць узяць ве ла сі-

пед, на прык лад, ка ля «Каст рыч ні ка» ў 

За нё ман скай част цы, пра ка ціц ца праз 

Ста ры мост, па ка ля сіць па гіс та рыч най 

част цы Грод на і па кі нуць свой ча со вы 

транс парт ка ля ма ла дзёж на га цэнт ра 

«Грод на», не вяр та ю чы ся на пер ша па-

чат ко вае мес ца стар ту.

Да рэ чы, па чы на ю чы з 3 мая і на 

пра ця гу ўся го лет ня га пе ры я ду на ўсіх 

ве ла пра ка тах у ме жах трэ ця га пра-

цоў на га се мест ра пра цу юць сту дэн ты 

Гро дзен ска га ўні вер сі тэ та імя Ян кі Ку-

па лы.

Лад жыц цяЛад жыц ця  

НО ВЫ ФАР МАТ «КАСТ РЫЧ НІ КА»: 
ТАН ЦЫ, КІ НО ПА НА ЧАХ 

І ФІТНЕС...

МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Як ко ліш ні кі на тэ атр 
у Грод не 

пе ра ўтва рыў ся 
ў шмат функ цы я наль ны 

цэнтр

УСЕ НА «УС ХОД»!УСЕ НА «УС ХОД»!
Атры маць пры ваб ны вон ка вы вы гляд 
ці па гля дзець кі но да ран ку? Па спра буй це ўсё ра зам!


