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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.26 16.49 7.23
Вi цебск — 9.24 16.31 7.07
Ма гi лёў — 9.16 16.39 7.23
Го мель — 9.04 16.44 7.40
Гродна — 9.40 17.06 7.26
Брэст    — 9.32 17.15 7.43

Iмянiны
Пр. Анфісы, Кірылы, Патапа. 
К. Пятра, Тамаша, Яна.

Месяц
Апошняя квадра 25 снежня. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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Знай шоў у зі мо вай курт цы 100 ты сяч 
руб лёў! Што ні ка жы, доб ра пра ца ваць у 
гар дэ ро бе.

Бос — пад на ча ле на му:
— Мі ко ла, вяр ні ся на сваё пра цоў-

нае мес ца!
— А ча роў нае сло ва?
— Зволь ню!

Мой су сед па во дзіць ся бе так, быц цам 
у мя не ня ма дры лі.

На адэскім сайце знаёмстваў.
Фіма. Мы шукаем добрую жонку, якая 
не п'е і не курыць.

Сара. Хм-м... Шукаем? Вас шмат?
Фіма. Ды як вам сказаць... Я і мая 

мама Роза Маркаўна.

Ка ляд ны ма ка вы торт 
Спат рэ біц ца: мёд (вад кі) — 2 ст. л., раз рых ляль-

нік цес та — 10 г, су ха ры (мо ла тыя) — 2 ст. л., ра зы-
нкі — 100 г, яб лык (на дзер ці на буй ной тар цы — ка-
ля 250 г) — 3 шт., мін даль (буй на па сек чы) — 30 г, 
арэ хі грэц кія (буй на па сек чы) — 30 г, му ка — 500 г, 
алей сла неч ні ка вы — 400 мл, мас ла сме тан ко вае 
(па ка ё вай тэм пе ра ту ры) — 100 г для цес та і 50 г для 
гла зу ры, яй ка ку ры нае — 5 шт., мак — 450 г, ма ла-
ко — 750 мл, цэд ра апель сі на (здроб не ная) — 2 ст. л., 
цу кар — 300 г, ша ка лад цём ны (для гла зу ры) — 200 г, 
вярш кі (10–33-пра цэнт най тлус тас ці для гла зу ры) — 
100 мл.

Мак за ліць кі пе нем, 
па кі нуць на 10 хві лін, ва-
ду зліць. По тым за ліць 
мак ма ла ком і да вес-
ці да кі пен ня на сла бым 
аг ні. Зняць з агню, даць 
астыць і ад ца дзіць.

Ад дзя ліць жаў ткі ад 
бял коў. Уз біць бял кі са 100 г цук ру. Мас ла і алей уз біць 
да ад на стай нас ці з жаў тка мі, мё дам і цук рам. Жаў ткі, 
цу кар (200 г), алей да да ваць пор цы я мі да мас ла!

Арэ хі здраб ніць, на дзер ці цэд ру. Да ўзбі тай яеч на-
алей най су ме сі да даць крош ку з су ха роў, змя шаць. 
Да даць на дзёр тыя яб лы кі, мак, ра зы нкі, арэ хі. Доб ра 
змя шаць. Да даць пра се я ную му ку з раз рых ляль ні кам 
і зноў змя шаць. Да даць у тры пры ёмы ўзбі тыя бял-
кі: пас ля пер ша га да баў лен ня бял коў — змеш ва ем 
энер гіч на, пас ля дру го га і трэ ця га — аку рат на! Цес та 
га то ва да вы печ кі!

Фор му (26–28 см у дыя мет ры) вы шма ра ваць але ем 
або за слаць дно і ба кі па пе рай для вы печ кі, за поў ніць 
цес там, верх раз раў няць ла па тач кай.

Па ста віць фор му з цес там у ра за грэ тую да 180°С 
ду хоў ку і пя чы да га тоў нас ці 50–60 хві лін. Па верх ня 
тор та блі жэй да за кан чэн ня вы пя кан ня па рэ па ец ца — 
так і па він на быць. Вы няць торт і даць тро хі астыць 
фор ме, за тым да стаць яго з фор мы і даць кан чат ко ва 
астыць на ра шот цы.

Рас та піць ша ка лад з вярш ка мі і мас лам на ніз кай 
тэм пе ра ту ры пры па ста ян ным па меш ван ні аль бо на 
ва дзя ной лаз ні. Шчод ра па ліць асты лы торт ша ка ла-
дам. Упры го жыць на свой густ.

Во цат да па мо жа доў гi час за ха ваць све жым сыр.  �
Ка лi сыр па клас цi ў ха ла дзiль нiк, аб гар нуў шы сур-
вэт кай, на сы ча най вiн ным во ца там, то вы мо жа це не 
ба яц ца, што ён за сох не або па кры ец ца цвiл лю.

Мно гiя гас па ды нi ве да юць, як цяж ка па зба вiц ца  �
ад па ху цы бу лi на ру ках. Але вар та зма заць пе рад 
га та ван нем ежы ру кi во ца там — пах цы бу лi ўжо «не 
пры ста не» да рук.

Ялін кі бы ва юць роз ныя
Ялін ка з ват ных дыс каў. Вам спат рэ біц ца: кар-

дон, на жні цы, клей, ват ныя дыс кі, дэ ка ра тыў ныя ігол-
кі, сту жач кі. Вы ра за ем з кар до ну 
квад рат, згорт ва ем яго ко ну сам, 
склей ва ем. Ват ныя дыс кі склад-
ва ем на па ло ву, по тым яшчэ раз 
на па ло ву, за ма цоў ва ем атры ма-
ны вы нік дэ ка ра тыў най ігол кай і з 
яе да па мо гай пры шы ва ем дыск да 
кар дон на га ства ла. Ро бім вя лі кую 
коль касць ват ных «ла пак». Ствол 
з-пад іх не па ві нен быць бач ны. 
Упры гож ва ем ялін ку стуж ка мі.

Ялін ка з CD-дыс каў. Вам спат-
рэ бяц ца: СD-дыс кі, на жні цы, ніт кі. З 
да па мо гай ніт кі злу ча ем дыс кі ў ялін-
ку, ніт ка пра цяг ва ец ца ў ад ту лі ну, 
якая ўжо іс нуе. Атры ма нае «па лат-
но»-ялін ку вы веш ва ем на плос кай 
па верх ні — на прык лад, на сця не або 
ша фе.

«Ір ва ная ел ка». Вам спат рэ біц-
ца: па пе ра, клей, ка ля ро вая двух-
ба ко вая па пе ра 

ці ста рон кі ча со пі саў. З па пе ры 
вы ра за ем квад рат, згорт ва ем у 
ко нус, за ма цоў ва ем кле ем або 
стэп ле рам. Ка ля ро вую па пе ру або 
ста рон кі ча со пі саў раз ры ва ем на 
ча ты ры част кі і змі на ем іх. Атры-
ма ныя ка мяч кі пры клей ва ем да 
ко ну са-ства ла. Упры гож ва ем сту-
жач ка мі, па цер ка мі, стра за мі. На 
вяр шы ню ма цу ем зор ку.

Ша рык з ні так
Спат рэ бяц ца: ніт кі (ба воў на, воў на ці акрыл), па-

вет ра ны ша рык, клей ПВА, лю бая плас ты ка вая ёміс-
тасць або ніж няя част ка плас ты ка вай бу тэль кі.

Ша рык на дзьмуць да па трэб на га па ме ру. Ніж нюю 
част ку плас ты ка вай бу тэль кі пра ка лі це шы лам на-
скрозь. У вы ні ку атры ма ец ца 2 дзір кі. Пра пус ці це праз 
іх ніт ку. На лі це клей. Пра цяг ва ю чы ніт ку праз клей, 
на мот вай це яе на ша рык. Не пе ра ціс кай це ша рык ніт-

кай, інакш ён скры віц ца. Дай це 
клею доб ра вы сах нуць. Пас ля 
поў на га вы сы хан ня шар пра ка-
лі це і вы мі це. Ця пер уклю чай це 
сваю фан та зію і пры сту пай це 
да дэ ко ру ша ры ка. Ідэю мож на 
вы ка рыс тоў ваць і для ад мыс ло-
ва га су ве ні ра, для ча го мож на 
ўнутр ша ры ка па клас ці цу кер кі 
(мож на да даць не вя лі кія су ве-
ні ры).

АВЕН. Не пад да вай це ся эмо цы-
ям: іх сі ла на гэ тым тыд ні мо жа 
за цям ніць ваш ро зум і на шко-
дзіць спра вам. Спа кой і раз важ-

лі васць — вось склад ні кі ва ша га пос пе-
ху. Ве дай це, што пос пех спа да рож ні чае 
іні цы я тыў ным, але пры гэ тым не вар та 
ні ка ман да ваць бліз кі мі, ні вы свят ляць з 
кімсь ці ад но сі ны. Лепш са мо му пры слу-
хац ца да па рад тых, хто ста рэй шы і больш 
да свед ча ны.

ЦЯ ЛЕЦ. Па спра буй це хоць бы на 
гэ тым тыд ні раз гру зіць ся бе ад 
ліш ніх спраў. Не ча ка ныя праб ле-

мы мо гуць за тар ма зіць пра цу, ста міць вас і 
прак тыч на да вес ці да стрэ су. Не апус кай це 
рук: тро хі на ма ган няў — і ўсё атры ма ец ца. 
А каб не губ ляць упэў не нас ці ў сва іх сі лах, 
трэ ба мець як ма га больш зно сін з бліз кі мі 
і род ны мі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы здоль ныя лёг ка 
абяз збро іць кры тыч на на стро е-
ных лю дзей сва ёй пры яз най ці-
ка вас цю. Вы ні ко васць дзе ян няў, 

як абя ца юць зор кі, пры кмет на ўзрас це, 
во ля ста не не па хіс най, і вы мно гае здо-
ле е це здзейс ніць. Ад кінь це не па трэб ныя 
су мне вы, інакш на пе ра адо лен не ўлас на га 
су пра ці ву вы дат ку е це за над та шмат на-
ма ган няў. Па спра буй це не пад да вац ца на 
пра ва ка цыі.

РАК. На пя рэ дад ні на ва год ніх 
свят вы зна хо дзі це ся ў пры ўзня-
тым на строі, і гэ та не дзіў на, бо 

ва шы пос пе хі ў пра фе сій най дзей нас ці 
вар тыя за хап лен ня. Па жа да на рас пла-
на ваць гэ ты ты дзень, інакш ён бу дзе за-
над та ха а тыч ны. Па чы на ю чы з пят ні цы, 
ёсць ве ра год насць па ступ лен ня важ най 
ін фар ма цыі, мо жа быць, з зу сім не ча ка-
най кры ні цы.

ЛЕЎ. Спат рэ бяц ца вы трым ка і 
дак лад насць у спра вах. Не аб-
ход на рэа лі за ваць хоць бы част ку 
пла наў. Па жа да на менш кан так-

та ваць з ма ла зна ё мы мі людзь мі. Па між 
спра ва мі змо жа це вы ра шыць пы тан не, 
дзе і ча му вам не аб ход на ву чыц ца. Сяб-
рам мо жа спат рэ біц ца да па мо га. У вы-
хад ныя па спра буй це не пе ра гру жаць ся бе 
хат ні мі кло па та мі.

ДЗЕ ВА. У кан цы го да ўзрас тае па-
тра ба валь насць да якас ці ва шай 
пра цы. Па спра буй це змен шыць яе 
аб' ём, інакш з за да чай па па вы шэн-

ні якас ці вам прос та не спра віц ца. Па жа да на 
ўліч ваць ін та рэ сы ка лег, вы яў ляць іні цы я ты-
ву, пра па ноў ваць но выя ці ка выя ідэі. Пры-
слу хай це ся да па рад сяб роў: збо ку лепш 
ві даць не ка то рыя не да хо пы. Аба ра ні це ся бе 
ад не па трэб ных су стрэч і кан так таў.

ША ЛІ. Спат рэ біц ца па больш 
упэў не нас ці ў сі лах. Пра ца бу дзе 
іс ці спар ней, а ўлас ныя пос пе хі 
зро бяць ура жан не на ват на вас 

са міх. Твор чы па ды ход да паў ся дзён ных 
спраў да зво ліць рас крыць ва шы здоль нас-
ці ў ра ней не зна ё май га лі не. Асця рож ней з 
вы плюх ван нем эмо цый. Так са ма сце ра жы-
це ся рэз кіх пе ра па даў на строю.

СКАР ПІ ЁН. Да вя дзец ца не адзін 
раз ад стой ваць улас ны пункт гле-
джан ня пе рад на ва коль ны мі. Імк-

ні це ся ра біць гэ та мак сі маль на ар гу мен-
та ва на, але не вы пус кай це з по ля зро ку 
пы тан ні і ад ка зы апа не нтаў: у іх мо гуць 
быць каш тоў ныя па ра ды. Па жа да на ўсі мі 
сі ла мі па збя гаць кан флік таў і на ват спра-
чац ца жар там. Пры ра шэн ні на за па ша ных 
ся мей ных праб лем па спра буй це за ста вац-
ца бес ста рон ні мі.

СТРА ЛЕЦ. Па спра буй це пры вес-
ці свае дум кі і па чуц ці ў па ра дак. 
І пе ра стань це кіс нуць — пра ана-

лі зуй це і ўраў на важ це свой эма цы я наль-
ны стан. На ды шоў час для на ладж ван ня 
згуб ле ных су вя зяў, якія спат рэ бяц ца ў 
най блі жэй шай бу ду чы ні. Не за бы вай це ся 
пра род ных і бліз кіх. Вы лёг ка змо жа це 
на ла дзіць з імі доб рыя ад но сі ны, асаб лі-
ва ка лі звер не це ся да бяс прой грыш на га 
срод ку — па да рун каў.

КА ЗЯ РОГ. Да вя дзец ца шмат ча-
су на даць вы ра шэн ню аса біс тых 
праб лем. Пры слу хай це ся да па-
рад сяб роў. Пра цы мо жа ака зац ца 

знач на больш, чым вы раз ліч ва лі. Бу дзе 
ка рыс на за няц ца па шы рэн нем ко ла зно-
сін. Звяр ні це ся да чу жо га пра фе сій на га 
до све ду і за па зыч це для ся бе шмат но ва га 
і ці ка ва га. Дзе цям па трэб ны кло пат і да па-
мо га — не ад маў ляй це ім.

ВА ДА ЛЕЙ. Па спра буй це па зба-
віц ца ад уся го не па трэб на га, дроб-
на га — та го, што пе ра шка джае 
вам як у пра фе сій най дзей нас ці, 

так і ў аса біс тым жыц ці. Доб ры пе ры яд для 
поў на га аб наў лен ня гар дэ ро бу і ра мон ту ў 
до ме. Не за мы кай це ся на са бе і не ад маў-
ляй це ся ад да па мо гі сяб роў. Па збя гай це 
мі тус ні і не са ро мей це ся смя яц ца з ся бе.

РЫ БЫ. Ты дзень мо жа пры нес-
ці но вы эма цы я наль ны ўсплёск, 
энер гію, зда роўе і пос пех. Лю бая 

спра ва бу дзе атрым лі вац ца, і на ват за па-
вет ная ма ра ажыц ця віц ца, ка лі, вя до ма, 
для гэ та га не да вя дзец ца ўшча міць ін та рэ-
сы ін шых. Мо жа пра чнуц ца не пе ра адоль-
нае жа дан не змя ніць ко ла зно сін. Вя лі кая 
ве ра год насць з'яў лен ня бліз кіх па ду ху сяб-
роў. Толь кі сце ра жы це ся ня доб ра на дзей-
ных лю дзей: яны мо гуць пад вес ці.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Р А П Т А М  С П А Т Р Э Б І Ц Ц А

— Спа чат ку я пла на ва ла па ка-
заць 50 стро яў, але на мо мант дэ-
ман стра цыі ў ка лек цыі «Шэпт руж» 
бы ло ўжо 74 адзін кі адзен ня з тры-
ка та жу, ак са мі ту і шоў ку, — па дзя-
лі ла ся ін фар ма цы яй пра свой но вы 
пра ект Юлія Ла туш кі на.

Под ыум, на якім ад бы ва ла ся дэ-
ман стра цыя, быў лі та раль на ўсла-
ны пя лёст ка мі, а па ся рэ дзі не за лы 
кра са ваў ся вя ліз ны бу кет пун со вых 
руж.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

ПАД ШЭПТ ПАД ШЭПТ 
ЗІ МО ВЫХ РУЖЗІ МО ВЫХ РУЖ

Ста ліч ны ма дэль ер Юлія Ста ліч ны ма дэль ер Юлія 
Ла туш кі на лю біць чор ны і бе лы Ла туш кі на лю біць чор ны і бе лы 
ко ле ры, але ў сва ёй но вай ко ле ры, але ў сва ёй но вай 
ка лек цыі жа но чых вя чэр ніх ка лек цыі жа но чых вя чэр ніх 
су ке нак не каль кі ак цэн таў яна су ке нак не каль кі ак цэн таў яна 
зра бі ла ме на ві та на чыр во ны зра бі ла ме на ві та на чыр во ны 
ко лер. Дак лад ней, ко лер пун со вых ко лер. Дак лад ней, ко лер пун со вых 
руж. І гэ та ста ла свое асаб лі вай руж. І гэ та ста ла свое асаб лі вай 
інт ры гай па ка зу адзен ня, інт ры гай па ка зу адзен ня, 
які ад быў ся гэ ты мі дня мі ў які ад быў ся гэ ты мі дня мі ў 
На цы я наль най шко ле пры га жос ці. На цы я наль най шко ле пры га жос ці. 
Ка лек цыю се зо на вяс на-ле та 2014, Ка лек цыю се зо на вяс на-ле та 2014, 
над якой мас тач ка пра ца ва ла тры над якой мас тач ка пра ца ва ла тры 
ме ся цы, яна на зва ла са праў ды ме ся цы, яна на зва ла са праў ды 
за гад ка ва — «Шэпт руж».за гад ка ва — «Шэпт руж».

Па га ры зан та лі: 1. 
Гер ма нія. 4. Вя сёл ка. 8. 
Ма ці. 9. Ло жа. 11. Пры га-
жу ня. 12. Іск ра. 14. Пес ні. 
15. Цац кі. 17. Амя ла. 18. 
Сма ла. 19. Свя та. 20. Шча-

ня. 22. Ля жак. 23. Лап кі. 
25. Сан кі. 29. Кры жа дзюб. 
31. Арэх. 32. Ва та. 33. Па-
лон ка. 34. Шкі пі нар.

Па вер ты ка лі: 2. Раць. 
3. Не тры. 5. Са сна. 6. 

Крос. 7. Станс. 8. Ме хі ка. 
10. Ад лі га. 13. Ру лет ка. 16. 
Ад мыч ка. 19. Сё ле та. 21. 
Ялін ка. 24. Пла ха. 26. Ар-
кан. 27. Цюр кі. 28. Дэ ка. 
30. Ба ян.

АД КА ЗЫ НА КРЫ ЖА ВАН КУ

Па га ры зан та лі: 1. Еў ра пей ская кра і на, дзе ўпер шы ню на Рас тво і Но вы 
год па ча лі ста віць і ўпры гож ваць ел кі. 4. «Упры го жа ная ёл ка\\Зі ха це ла як 
...». З вер ша У.Мац ве ен кі «Ёл ка — ...». 8. Бо жая ... . Біб лей скі пер са наж, 
ад на з са мых ша ну е мых асоб ся род хрыс ці ян скіх свя тых; у пад ан ні апа вя-
да ец ца, што ка лі слу гі ца ра Іра да ха це лі за біць не маў ля Хрыс та, то Бо жая 
...ха ва ла яго пад ел кай. 9. «Кры ніч кі ву зень кае ...\\І ел ка ў па ры з хва і ною». 
З паэ мы Я.Ко ла са «Но вая зям ля». 11. «Ка ра год сня жы нак су стра кае свя та,\\
Ёл ка — ... пры бра на ба га та». З вер ша А.На гор на га «Дзі ця чая ка ляд ка». 12. 
Бліс ку чая кроп ка. 14. «Над ел ка мі, над хвой ка мі\\Спя ва лі ... — баі». З вер ша 
З.Бя ду лі «Сня жын кі». 15. «Быц цам ... з ёлач кі ў дзень Ка ляд,\\Тры сля зы 
ўпры гож ва лі да ля гляд». З вер ша М.Скоб лы «Тры сля зы». 17. Шмат га до вая 
веч на зя лё ная рас лі на з бе лы мі яга да мі, якая ў Бель гіі і Ні дэр лан дах слу жыць 
на ва год нім дрэў цам. 18. Наз ва ел кі ў пе ра кла дзе з ла цін скай мо вы. 19. «Ёл-
ка. Ззяе ха та.\\Па да рун каў — воз\\Нам пры вёз на ...\\Доб ры Дзед Ма роз». 
З вер ша У.Мац ве ен кі «Дзед Ма роз». 20. Дзі ця ня са ба кі. 22. Ніж няе бер вя но 
зру ба. 23. Га лін кі ел кі; іх пад клад ва лі пад квак тух, каб бы ло больш ку ра нят, 
у зі мо вы час уторк ва лі ў вя сель ны ка ра вай, а на Ка ля ды і Вя лік дзень ... за-
ты ка лі за аб ра зы. 25. «До раць зім нія дзянь кі\\..., лы жы і кань кі». З вер ша 
М.Па зня ко ва «Спа да ры ня зі ма». 29. Ляс ная птуш ка з пе ра кры жа ва ны мі 
кан ца мі дзю бы, якая, як і ва вёр ка, у зі мо вы час лю біць ла са вац ца на сен-
нем ел кі. 31. Не рас ку сіў шы ..., зер не не з'я сі (прык.). 32. «Чым хлап чу ку 
на ва год няе свя та не свя та?\\Снег на яло вым су ку, як бліс ку чая ...». З вер ша 
«На ва год няя ёл ка» Ар ка дзя Ку ля шо ва, чыё 100-год дзе з дня на ра джэн ня 
хут ка ад зна чыць Бе ла русь. 33. Ад ту лі на, пра се ча ная ў лё дзе ра кі, во зе ра; 
на Ва дох ры шча на Ус ход нім Па лес сі з усіх ба коў ... ста ві лі ма ла дыя ялін кі, 
каб за крыць свя тую ва ду ад уся ля кай не чыс ці. 34. Вад касць з ед кім па хам, 
якая зда бы ва ец ца пе ра гон кай сма лы ел кі або са сны.

Па вер ты ка лі: 2. Вой ска (устар.). 3. Тое, што зна хо дзіц ца пад зям ной 
па верх няй. 5. На ва год няе дрэ ва ў кра і нах Скан ды на віі. 6. Спар тыў ны бег. 
7. Вер ша ва ная стра фа з ча ты рох рад коў. 8. Ста лі ца паў ноч на а ме ры кан-
скай кра і ны, дзе бы ла ўста ноў ле на са мая вы со кая ў све це на ва год няя ёл ка 
(вы шы ня 110 м). 10. ... на куц цю — ран няя вяс на і бла гое ле та (прыкм.). 13. 
Ін стру мент для вы мя рэн ня даў жы ні — лен та з дзя лен ня мі. 16. Ін стру мент, 
якім мож на ада мкнуць за мок. 19. «... на ел ках\\Шмат чыр во ных шы шак». З 
вер ша П.Пан чан кі «Вет ра на і зол ка». 21. «З бе лым сне гам на га лін ках\\І да 
нас прый шла ...». З вер ша Ф.Ля шон ка «Пад Но вы год». 24. Ка ва лак рас ко-
ла та га ўздоўж бер вя на. 26. Тое, што і ла со. 27. Вя лі кая гру па род нас ных па 
мо ве на ро даў, да якіх ад но сяц ца та та ры, яку ты, турк ме ны і інш. 28. Верх няя 
і ніж няя дош кі струн на га му зыч на га ін стру мен та, якія вы раб ля юц ца з рэ за-
нанс най ел кі. 30. Ус ход не сла вян скі па эт, пяс няр.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск

«І ЕЛ КА Ў ПА РЫ З ХВА І НОЮ»

НА СПАТ КАН НЕ 
Ў КІ НА ТЭ АТР 

У Ма гі лё ве з'я ві ла ся кі на за ла з мес ца мі для за ка ха ных
Пас ля кап ра мон ту ў ад ным з кі на тэ ат раў з пры го жай наз вай 
«Кос мас» ад кры ла ся дру гая за ла, дзе пра сто ра раз дзе ле на 
на тры зо ны — звы чай ную, па вы ша най кам форт нас ці і для 
за ка ха ных.

Уся го ўста ля ва на 160 но вых крэс лаў ка рэй скай вы твор час ці. Для 
за ка ха ных ад ве дзе ны апош ні (хто б су мня ваў ся) рад і мес цы па ба-
ках, дзе яны мо гуць не пры кмет на для ас тат ніх аб ды мац ца на спе цы-
яль на за куп ле ных двух мес ных ка на пах. Не за ста лі ся аб дзе ле ны мі і 
тыя, хто не ўяў ляе са бе кі на пра гляд без па пкор ну і ко лы. Для іх на ват 
крэс лы па да бра лі з ад ту лі на мі для ад на ра зо ва га по су ду.

Са ма за ла аформ ле на ў чор ным ко ле ры, што ад па вя дае су час ным 
за па тра ба ван ням кі на пра ка ту. На бы ты спе цы яль ны эк ран і ліч ба вае 
аб ста ля ван не, якое пад трым лі вае функ цыю 3D-па ка зу. Як ад зна чы ла 
ды рэк тар «Кос ма су» Люд мі ла Вой та ва, пры рэ кан струк цыі кі на тэ ат ра 
бы лі ўлі ча ны ўсе су час ныя па тра ба ван ні кі на пра ка ту і пры яры тэ ты 
гле да чоў. Да рэ чы, кі на тэ атр (адзі ны ў го ра дзе, які мае 2 за лы) у 
ме сяц на вед вае да не каль кі ты сяч ча ла век, асноў ная част ка якіх 
мо ладзь і дзе ці. Для ама та раў вост рых ад чу ван няў кі на тэ атр на быў 
яшчэ і 5D-ат рак цы ён на 3 мес цы.

Ад крыц цё но вай за лы бы ло пры мер ка ва на да Дня бе ла рус ка га 
кі но і 50-год дзя кі на тэ ат ра. На пра гля дзе фан тас тыч най кі на стуж кі 
«Хо біт: «Пуст ка Смаў га» не бы ло ні вод на га сва бод на га мес ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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