«Вечір відпочинку у тайм-кафе»
Останнім часом серед молоді стали популярні Тайм-кафе, де люблять
посидіти, як успішні роботодавці, так і звичайні студенти. Анти-кафе –
це заклад, де Ви сплачуєте фіксовану суму за годину, а чай, кава та
розваги дістаються Вам безкоштовно.
У Запоріжжі таких закладів лише два – це Анти-кафе «Дирижабль» і Таймкафе «Веселка». Вважається, що «Дирижабль» є більш відомим і
відвідуваним серед людей, оскільки відкрився у 2012 році і доросліший за
«Веселку» на 2 роки. Я вирішила відвідати Тайм-кафе «Веселка», і знайти всі
мінуси і плюси цього закладу.
Перше, що кидається в очі, так це те, що у самому приміщенні досить темно,
тому, якщо Ви хочете
прочитати книгу або написати
вірш, Вам доведеться попросити
настільну лапку до свого столу.
Пізніше з'ясувалося, що
приглушене світло – це не
економія електроенергії, а –
продуманий хід власника.
Роман – адміністратор,
розповів, що така атмосфера зроблена спеціально для того, щоб очі
відпочивали від денного світла і випромінювань від телефонів і моніторів
комп'ютерів.
- Чому власник вирішив відкрити саме такого роду заклад?
- Я з Олександром знайомий з дитинства, тому Тайм-кафе – це наша спільна
справа. Колись ми відвідали подібний заклад, і ця ідея нам видалась дуже
цікавою. Ми почали шукати приміщення, обладнання, засоби для просування

і розкручування кафе. Коли приміщення було готове - ми офіційно
зареєстрували його12 серпня як Анти-кафе «Веселка».
- Чому Ви обрали саме таку назву для закладу?
- Ми не міркували над назвою Тайм-кафе. Коли з'явилася ідея створити
заклад на вулиці була веселка після літнього дощу. Я з Олександром
переглянувся і зрозумів, що в голові у нас з'явилася одна і та ж думка.
- Як Ви вважаєте, у чому особливість Тайм-кафе «Веселка»?
- Скоріш за все, в самій атмосфері. Ми зробили все, щоб відвідувачеві було
комфортно перебувати в закладі. Особливістю я вважаю, також те, що у нас є
різні шоу-програми в будні дні. Мета нашого закладу – розслабити людини і
налаштувати її на спокійне продовження дня.
В кафе, дійсно, зроблено все для відвідувачів – воно розділене на декілька
зон: гральна, музична; зона, де Ви можете спокійно посидіти і
поспілкуватися за
столиками, і кухня, де
Ви можете приготувати
собі чай або каву.
В будні дні кафе
проводить різні
розважальні програми
для своїх відвідувачів.
Наприклад, я прийшла в четвер, і потрапила на вечір кіно. Дивитися фільм по
домашньому кінотеатру, сидячи на м'яких кольорових пуфах, в оточенні
незнайомих, на той момент, людей – це неймовірні відчуття, які Ви точно не
отримаєте, відвідавши звичайний заклад з офіціантами і столиками.
Після перегляду фільму, всіх запросили за «круглий стіл», де кожен зміг
написати свої побажання та враження. Потім ці листочки поклали в циліндр,

де вони будуть знаходитись до того моменту, поки не настане новий вечір
кіно.
Величезний плюс цього тайм-кафе – безкоштовна кава з печивом. Також,
можна приходити зі своєю їжею та напоями, але без алкоголю. Це спокійне і
тихе місце не для тих, хто любить галасливі компанії і круті вечірки. До речі,
про музику: тут весь час грає спокійна фонова мелодія, яка налаштовує
відвідувачів на потрібний лад. Якщо Ви хочете, то можете поспівати,
потанцювати, пограти на гітарі – для цього відведена спеціальна зона, і всі ці
функції є абсолютно безкоштовними.
В ігровій зоні знаходиться настільний футбол, аерохокей і приставка з
різними відеоіграми. Кидається в очі те, що стіни в цій частині закладу
чорного кольору. Це забарвлення поглинає всі випромінювання і робить
Вашу гру більш безпечною для очей.
Роман розповів, що всі ці дрібнички, апаратура, меблі і будматеріали
приносили з будинку власника, і кожна річ має свою історію.
Аж мурашки бігли по шкірі, коли настав час страшних історій. У тайм-кафе
вимкнулось світло і
запалили свічки. Було
таке враження, ніби ти
опинився у таборі в
день приїзду – коли ще
нічого ні про кого не
знаєш, але вже приємно
сидіти поруч з
людиною.
Також, тайм-кафе можна орендувати на весь день і провести тут день
народження чи ще якесь сімейне свято. За ціну оренди на весь день треба
домовлятися з власником, а от щодо постійних розцінок я Вам зараз

розповім. При вході в заклад Ви сплачуєте 25 грн. за першу годину, а за весь
наступний час – 20 грн./годину. У вівторок, четвер і п'ятницю, коли йде
розважальна програма, Ви сплачуєте 40 грн. з людини, і перебуваєте там
скільки забажаєте, при цьому обов'язковою умовою є – брати участь у
всіляких конкурсах і шоу-програмі.
Тайм-кафе «Веселка» - це чудове місце, де Ви можете розслабитись після
складного робочого дня, познайомитись з новими людьми або просто чудово
провести вільний час.
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