8

НАОСТАНОК

Хрещатик 16 березня 2010

Ìàéñòåð-êëàñè
äî Âåëèêîäíÿ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 16 áåðåçíÿ

Ôîòî Ìèêîëè ÒÈÌ×ÅÍÊÀ

Ïðîòÿãîì áåðåçíÿ Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà
çàïðîøóº êèÿí íàâ÷èòèñÿ ðîçìàëüîâóâàòè
ïèñàíêè

Навчитися розфарбов вати писан и можна в М зеї Івана Гончара до інця березня

Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Національний центр народної льт ри "М зей
Івана Гончара" до вели одніх свят запрош є всіх
охочих навчитися розпис вати писан и, фарб вати рашан и. Індивід альні та оле тивні майстерласи триватим ть до 30
березня.
Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, â³äâ³äóâà÷³ ä³çíàþòüñÿ ïðî çì³ñò çàêîäîâàíèõ ñèìâîë³â, ï³çíàþòü ðåã³î-

íàëüí³ îñîáëèâîñò³ ïèñàíêîâîãî
ðîçïèñó òà íàâ÷àòüñÿ òâîðèòè ïèñàíêè, âèêîðèñòîâóþ÷è òðàäèö³éíèé îðíàìåíò. Íà ìàéñòåð-êëàñàõ
òàêîæ áóäå ïðåäñòàâëåíî êðàù³
çá³ðêè ïèñàíêîâèõ â³çåðóíê³â, íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè âèäàâíèöòâà
“Ñâ³÷àäî” (Ëüâ³â) òà íàáîðè äëÿ
ïèñàíêàðñòâà â³ä ìàëî¿ Àêàäåì³¿
ðåìåñåë òà åòíîãðàô³¿ (Ëóöüê).
Ëåãåíäè ïðî âèíèêíåííÿ ìèñòåöòâà ôàðáóâàííÿ êðàøàíîê òà
ðîçïèñ ïèñàíîê â óêðà¿íñüê³é êóëüòóð³ ç’ÿâèëèñÿ ùå çà äàâí³õ õðèñòèÿíñüêèõ ÷àñ³â. ² íèí³ â³äáóâàºòüñÿ â³äðîäæåííÿ öüîãî ìèñòåöòâà â
Óêðà¿í³, â³äíîâëþþòü çàáóòó òåõí³êó, ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ íàðîäíi é
ñàìîäiÿëüíi ìàéñòðè. Íà äóìêó îð-

Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³
12 áåðåçíÿ
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ãàí³çàòîð³â, óêðà¿íñüê³ âåëèêîäí³
ïèñàíêè áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ìîæíà ââàæàòè “ëèñòàìè äî Áîãà”. Â
àðõà¿÷íèõ ñèìâîëàõ â³çåðóíê³â íà
ÿéö³ çàêëàäàëèñÿ ìîëèòâè, ïîáàæàííÿ òà ìð³¿. Äîâåðøåíà ºäí³ñòü
ôîðìè, êîëüîðó ³ çì³ñòó íàãàäóº
ïðî îäâ³÷íó ãàðìîí³þ Âñåñâ³òó.
Ìàéñòåð-êëàñè ç âèãîòîâëåííÿ
âåëèêîäíüî¿ àòðèáóòèêè ïðîõîäèòèìóòü ùîâ³âòîðêà ç 12.00 äî
17.00 òà ùîñóáîòè ç 12.00 äî 16.00.
Îêð³ì çàíÿòü ³ç ðîçïèñóâàííÿ ïèñàíîê òà ôàðáóâàííÿ êðàøàíîê,
îðãàí³çàòîðè ïðîïîíóþòü â³äâ³äàòè 27 áåðåçíÿ ç 12.00 äî 16.00
ìàéñòåð-êëàñ ³ç âèãîòîâëåííÿ
âåðáîâèõ “øóòîê” òà âåëèêîäí³õ
êîøèê³â z
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî
Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
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Гральне поле 9
1 7
на 9 літино . Поле
розділене на вад8 9
рати 3 на 3. На по2 5
чат
ри відома
3 6
певна
іль ість
цифр. Спочат —
7 8
заповнити всі по5 1
рожні літин и цифрами від 1 до 9 за
6 4
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися
ряд .
2. Цифра може з’явитися
стовпчи .
3. Цифра може з’явитися
вадраті.

ОВНИ випромінюватим ть се с альність, фонтан ватим ть тр довим ент зіазмом, тож починання матим ть спішний старт. Я що переш одою на шлях б де партнер, ерівни , бать и, офіційна особа, висловивши вам свою принципов нез од , за ли аючи
до дисципліни та ор анізованості, не і нор йте ці вимо и, а йдіть
на омпроміс — і все б де аразд.
ТЕЛЬЦІ, залишайтеся, я що хочете, в тіні. Одна це не означає,
що можна заховатися та пересидіти схованці важливі події. Розробіть таємн страте ію дій і я омо а швидше в лючайтеся, я що
цьо о вима ають обставини. Оперативність — най ращий с п тни
для реалізації зад мів.
БЛИЗНЯТА, ловіть мить спіх і вмощ йтеся затишно не лише
на посадовом троні, а й заводьте др жні стос н и з впливовими
особами. Ви зможете їх заці авити та проб дити в серцях яс раві
враження про себе й трансформ вати при цьом офіційні стос ни в товарись і.
РАКИ чим д жче чо ось хоч ть, тим сильніше стис аються дов ола них лещата обмежень, сили зни ають, розпач посилюється.
Розслабтеся і не на р ч йте себе. На все воля Божа. Насправді з
ар’єрою все ч дово, а до домашньо о дис омфорт зви айте і долайте власні не ативні звич и.
ЛЕВИ, ваші дії, швидше за все до обід , альм ватиме чиясь
байд жість, непост пливість, зайва принциповість. Одна ви швидо знайдете точ опори в с ладній сит ації і з мієте оперативно
її прояснити. Фізичний потенціал зростатиме, тож перевтома не зарож є. Працюйте з натхненням, а ввечері розважайтеся.
ДІВИ, се с і роші нині вас на першом місці. Одна дармівщини не б де. Усе даватиметься з тр днощами, тож заробляйте я
можете, аби задовольнити інтимні пристрасті та наповнити аманець.
ТЕРЕЗИ, ш айте м дрий баланс між власною принциповістю і
ч жими запитами. Геть ди таторство! Б дьте щирими, толерантними, за що оточення б де вам безмежно вдячне, по одившись на
спільні прое ти. Візьміть на себе адміністративні ф н ції, а ерівництво фінансами та ре ламою віддайте в інші р и. Ваші партнери допомож ть вам.
СКОРПІОНИ, реперт ар повся денних та сл жбових обов’яз ів
розшириться. Б дь-я працю ви он ватимете з радістю й паралельно додаючи творчий хист і ент зіазм — тоді ар’єрні бон си
вам забезпечено. На професійній ниві — ри а с ресла, час реабілітов ватися!
СТРІЛЬЦІ, ор анізов йте домашні свята, відпочивайте, йдіть
ості, влаштов йте любовні побачення, розважайтеся. Весна набирає стрім их темпів, і ви зобов’язані відч ти себе щасливими!
КОЗОРОГИ, під рідним дахом пан є райсь а ідилія. Тіль и не
заплям йте її своєю неор анізованістю, адже маєте с різь сти н ти і вдома, й на роботі. Поч ття обов’яз перед рідними — перед сім, іна ше холод відч ження за є льодом байд жості родинні стос н и.
ВОДОЛІЇ, б дьте др желюбними, щиро спіл йтеся з людьми.
Відновіть пор йновані стос н и. Я що подр жнє життя дало тріщин , саме час спроб вати розпочати все спочат , з чисто о ар ша. Не сидіть сиднем, р хайтеся! Зміна обстанов и вам потрібна
для здоб ття позитивних вражень.
РИБИ, облиште амбіційний тис , вашом авторитеті ніхто не
с мнівається! Нині вам більше пас є демо ратичність, поблажливість, дост пність. Займаючись відповідальною справою, не б дьте впертими, а з одж йте дії з рафі ом. Наведіть лад
рошових
витратах, пам’ятаючи про бор ові зобов’язання. Позичене треба віддавати z
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тіль и один раз в ожном
тіль и один раз в ожном
тіль и один раз в ожном

хрещатик

Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íîçàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0…—4°Ñ, âíî÷³ —3…—4Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +4°Ñ; íà Îäåùèí³ ì³ñöÿìè +2...+5°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +1…+2°Ñ, âíî÷³ —3…—6°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
0…—3°Ñ, âíî÷³ —2…—4°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü —3...—4°Ñ, âíî÷³ —5…—7°Ñ.
Ñüîãîäí³
Äåíü Ñâÿòîãî Ïàòð³êà — ³ðëàíäñüêå ñâÿòî. Çà ïåðåêàçàìè, ó öåé äåíü
Ïàòð³ê ïðèí³ñ íà ÿçè÷íèöüêèé îñòð³â õðèñòèÿíñòâî ³ âèãíàâ óñ³õ çì³é.
Îäíà ³ç çàáàâ Äíÿ Ñâÿòîãî Ïàòð³êà — ïîëþâàííÿ íà ãíîìîïîä³áíèõ
÷åðåâè÷íèê³â, ùî âîëîä³þòü òàºìíèöÿìè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ñêàðá³â.
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, öüîãî äíÿ ó ë³ñîâèõ çâ³ð³â ç’ÿâëÿºòüñÿ ïðèïë³ä. Ó öåé ÷àñ ðîçìíîæóþòüñÿ çåìíîâîäí³. ßêùî íàâåñí³ ñí³ã òàíå
øâèäêî, à âîäà á³æèòü äðóæíî — äî ìîêðîãî ë³òà, òà ÿêùî âåñíÿíà âîäà ï³øëà, à ë³ä òðèìàºòüñÿ — äî ïîãàíîãî ðîêó.
²ìåíèííèêè:
Êëåîíiê, Âàñèëiñê, Êàçèìèð, Ãiëàðié, Içàáåëà, Çåíîí, Ðåíàò z

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì
òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”
Çàìîâëåííÿ 436
0123456789

²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

