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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.51 20.35 14.44
Вi цебск — 5.37 20.28 14.51
Ма гi лёў — 5.41 20.25 14.44
Го мель — 5.43 20.17 14.34
Гродна — 6.07 20.49 14.42
Брэст    — 6.12 20.45 14.33

Iмянiны
Пр. Еўдакіі, Дзмітрыя, Дзяніса, 
Івана, Канстанціна, Максіміліяна, 
Міхаіла, Сямёна.
К. Юльяны, Яны, Мірона, Роберта, 
Яцка.

Месяц
Першая квадра 14 жніўня. 
Месяц у сузор’і Казярога.
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1907 год — на ра дзiў ся Здзiс лаў Фран ца вiч 
Сто ма, ак цёр, на род ны ар тыст Бе ла ру сi 

(1961), на род ны ар тыст СССР 
(1968). У 1929 го дзе скон чыў 
дра ма тыч ную сту дыю Поль-
ска га пе ра соў на га тэ ат ра, 
пра ца ваў у iм. З 1937-га — 
у Бе ла рус кiм Тэ ат ры юна га 
гле да ча iмя Н. Круп скай, з 
1940-га — у Бе ла рус кiм тэ-
ат ры iмя Я. Ку па лы. Вост-
ра ха рак тар ны i ка ме дый ны 
ак цёр. Ся род ро ляў: Глу шак 
(«Лю дзi на ба ло це» I. Ме ле-
жа), Бы коў скi i Пус та рэ вiч 
(«Паў лiн ка» Я. Ку па лы), Бе-
ла гу баў («Да ход нае мес ца» 
А. Аст роў ска га) i мно гiя iн шыя. Зняў ся ў фiль мах 
«Мi кол ка-па ра воз», «Кан стан цiн За сло наў», «Га-
дзiн нiк спы нiў ся апоў на чы». Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ мii Бе ла ру сi (1966). Па мёр у 1992 го дзе.

1934 год — на пер шым Усе ра сiй скiм з'ез дзе 
са вец кiх пiсь мен нi каў пе рад дэ ле га та мi 

ад iмя ЦК пар тыi вы сту пiў Анд рэй Жда наў. Ён га ва-
рыў пра ге нi яль насць Ста лi на як кi раў нi ка, пра вя лi-
кiя ву чэн нi Марк са, Эн гель са, Ле нi на, та го ж Ста лi на. 
«Са вец кiя лi та ра та ры, — ка заў Жда наў, — ства ры-
лi ўжо ня ма ла та ле на вi тых тво раў, якiя пра вiль на i 
праў дзi ва ад люст роў ва юць жыц цё на шай са вец кай 
кра i ны. Су час ны стан бур жу аз най лi та ра ту ры та кi, 
што яна ўжо не мо жа ства рыць вя лi кiх тво раў». Гэ та 
бы ло пер шае пры кмет нае вы ступ лен не Жда на ва па 
лi та ра тур ных пы тан нях.

1955 год — на ра дзiў ся (г. Гор кi Ма гi лёў скай 
воб лас цi) Аляк сандр Ула дзi мi ра вiч Кiль-

чэў скi, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не ге не ты кi, се лек цыi 
рас лiн, бiя тэх на ло гii, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла-
ру сi (2003), член-ка рэс пан дэнт Ака дэ мii аграр ных 
на вук (1996—2002), док тар бiя ла гiч ных на вук (1994), 
пра фе сар (1995), га на ро вы пра фе сар Вар мiй ска-
Ма зур ска га ўнi вер сi тэ та (Поль шча). Аў тар больш як 
260 на ву ко вых прац, у тым лi ку 4 ма на гра фiй, мае 
7 па свед чан няў се лек цы я не ра на га тун кi. Рас пра-
ца ваў ме та ды ацэн кi адап тыў най здоль нас цi i эка-
ла гiч най ста бiль нас цi ге на ты паў i ася род дзя на ўсiх 
эта пах се лек цыi рас лiн.

Еў фра сiн ня ПО ЛАЦ КАЯ, асвет нi ца:

«Бач ны свет над звы чай пры го жы i 
слаў ны. Але пра мi нае, як сон, як квет ка, 
за сы хае. Веч нае i ня бач нае — iс нуе праз вя кi».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2953--2952-

З Д А  Р О Ў Е  Н А  Т А  Л Е Р  Ц ЫС Е З О Н  Н А Р Ы Х Т О В А К

П А Р А Д Ы  Г А С П А Д Ы Н Я М

АВЕН. Бу дзе це ме та дыч на i ўпэў не на 
пра соў вац ца на пе рад. З'я вяц ца перс-
пек ты вы ажыц цяў лен ня даў нiх пла наў. 

Пры вы ра шэн нi важ ных пы тан няў па спра буй це 
ска рыс тац ца аб ход ны мi шля ха мi. Толь кi не кi-
дай це ся з край нас цi ў край насць, iнакш прак-
тыч на ўсе вы нi кi бу дуць зве дзе ны да ну ля.

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень бу дзе на поў не ны раз-
на стай ны мi па дзея мi, кло па та мi i мi тус-
нёй, у якiх ня лёг ка бу дзе ра за брац ца. 

Па спра буй це свое ча со ва пра цяг нуць ру ку да па-
мо гi блiз кiм i сяб рам. Ты дзень спры яе цi ка вым 
па езд кам i но вым кан так там. Ся мей ныя праб-
ле мы пач нуць вы ра шац ца са мi па са бе.

БЛIЗ НЯ ТЫ. Спры яль ны пе ры яд для 
кар' ер на га рос ту i да сяг нен ня даў нiх 
мэт. Вы дат ны ты дзень для лю дзей 
твор чых пра фе сiй. Тва ры це на зда-

роўе, на ра дасць усiм. Мож на не су мня вац ца ў 
на дзей нас цi i шчы рас цi парт нё раў. Ары ен туй-
це ся на iх, i гэ та пры ня се доў га ча ка ны пос пех. 
Па спра буй це быць пунк ту аль ны мi i вы кон ваць 
узя тыя на ся бе аба вя за цель ствы, iнакш ры-
зы ку е це па сва рыц ца з вя лi кай коль кас цю на-
ро ду.

РАК. Пра цоў ныя спра вы ўвой дуць у 
звык лае рэ чы шча, хоць бур ныя ўсплёс-
кi мо гуць яшчэ на га даць пра ся бе. Вар-

та за няц ца кар пат лi вай пра пра цоў кай пра ек та, 
дэ та лi яко га за ле жаць ад вас. Вы яў ля ю чы сi лу 
во лi, змо жа це да ка заць сваё пра ва на са ма-
стой насць. Iмк нi це ся пра дум ваць кож ны свой 
крок, не да вай це на го ды та ем ным ня доб ра зыч-
лiў цам. Муд расць мо жа ака зац ца ва шым га лоў-
ным ко зы рам.

ЛЕЎ. Вы дат ны ты дзень для iн тэ ле кту-
аль най пра цы, служ бо вых ка ман дзi ро-
вак цi ся мей ных ванд ра ван няў. Про-
цi па ка за на па спеш насць. Ра бi це ўсё 

без мi тус нi, ка лi жа да е це па збег нуць пе ра на-
пру жан ня i нер во вых зры ваў. У аў то рак лепш 
ус тры мац ца ад бур най дзей нас цi i пра явiць вы-
бi раль насць у кан так тах. Вы злёг ку за пус цi лi 
хат нюю гас па дар ку — за раз яна мае па трэ бу 
ў ва шай ува зе.

ДЗЕ ВА. На па чат ку тыд ня спат рэ бiц-
ца дак лад ны раз лiк, хут кiя ра шэн нi i 
ўмен не згур та ваць ка лек тыў. Блi жэй да 

кан ца тыд ня па вод зьце ся бе стры ма на i асця-
рож на, не спра буй це пра бiць iл бом сця ну. Ва ша 
энер гiч насць да зво лiць ра за брац ца з ра ней на-
за па ша ны мi спра ва мi. Але свае сi лы лепш на кi-
ра ваць на са мую важ ную мэ ту, а не мар на ваць 
iх па дро бя зях. Твор чыя па чы нан нi на пра цы 
пры ня суць ад да чу, а iнi цы я ты ва не за ста нец ца 
не за ўва жа най.

ША ЛI. Каб ты дзень прай шоў плён на i 
спа кой на, па спра буй це па збя гаць спрэ-
чак з на ва коль ны мi, на ват ка лi яны за-

кра на юць пы тан нi ва шай пра фе сiй най кам пе-

тэнт нас цi. Вар та ча каць не ка то рых цяж кас цяў, 
якiя да ты чац ца, у пер шую чар гу, пра цы. Ка ле гi 
не заў сё ды бу дуць пра вас са май вы со кай дум кi, 
але да iх слоў не вар та пры слу хоў вац ца. Дзей нi-
чай це са ма стой на, толь кi ў вы ключ ных вы пад-
ках шу кай це чу жой па ра ды. Не па ло хай це ся 
маг чы мых змен у сва iм жыц цi. Што нi ро бiц ца 
— усё да леп ша га.

СКАР ПI ЁН. Ты дзень мо жа пры нес цi 
зме ны ў пра фе сiй най сфе ры. За ду-
май це ся пра ду хоў нае ўдас ка на лен не. 

Пла ны i мэ ты бу дуць пра хо дзiць пра вер ку на 
рэа лiс тыч насць i жыц ця здоль насць. На пра цы 
мо гуць прад' явiць за лiш не жорст кiя па тра ба ван-
нi, што мо жа спра ва ка ваць уз нiк нен не кан флiк-
ту з на чаль ствам i ка ле га мi. Пры слу хай це ся да 
ка рыс ных па рад лю дзей ста рэй ша га па ка лен ня, 
i вам ад кры ец ца блiс ку чае вый сце з сi ту а цыi, 
якая скла ла ся.

СТРА ЛЕЦ. Мо гуць з'я вiц ца но выя дзе-
ла выя парт нё ры i за ступ нi кi. У су вя зi з 
гэ тым ад кры юц ца маг чы мас цi рэа лi за-
ваць са мыя дзёрз кiя пла ны, ства рыць 

доб ры за чын на бу ду чы ню, па леп шыць сваё 
ма тэ ры яль нае ста но вi шча. Пос пех бу дзе спа-
да рож нi чаць вам у роз ных за ду мах. Пер шая 
па ло ва тыд ня бу дзе на поў не на цi ка вы мi су стрэ-
ча мi i за пом нiц ца на доў га. Маг чы мыя праб ле-
мы з па жы лы мi баць ка мi, а так са ма кан флiкт з 
кiмсь цi са сва я коў.

КА ЗЯ РОГ. На па чат ку тыд ня маг-
чы ма па ру шэн не аба вя за цель стваў 
парт нё ра мi i, як след ства, кан флiкт. 
Не вар та яго раз вi ваць. Змо жа це сур'-

ёз на да па маг чы сва я кам. У чац вер ве ра год ныя 
ўсклад нен нi з не па срэд ным кi раў нiц твам. Вы-
кры ва ючы не да хо пы iн шых лю дзей, па мя тай це 
i пра ўлас ную не дас ка на ласць, каб не быць 
у ёй аб вi на ва ча ны мi, i пра тое, што кры ты ка 
па вiн на быць не толь кi ар гу мен та ва най, але i 
кан струк тыў най.

ВА ДА ЛЕЙ. Пос пех тыд ня бу дзе за ле-
жаць ад умен ня хут ка ву чыц ца i вы-
ка рыс тоў ваць атры ма ныя ве ды на 
прак ты цы. На чаль ства да па мо жа ў 

да сяг нен нi па стаў ле най мэ ты, але яна па вiн-
на быць рэа лiс тыч най. Бу дзе це ад чу валь ны мi 
да мер ка ван ня на ва коль ных. Не чап ляй це ся 
за мi ну лае, лепш шу кай це но вае пры мя нен не 
сва iм здоль нас цям. Спат рэ бяц ца та кiя якас цi, 
як аку рат насць i цяр пен не.

РЫ БЫ. Вы пе ра жы ва еце па дро бя зях. 
Не вар та да зва ляць эмо цы ям атры-
маць пе ра мо гу, да ка жы це iм, хто са-

праўд ны гас па дар ста но вi шча. Па спра буй це 
пад вес цi вы нi кi i вы пра вiць па рач ку па мы лак. 
Гэ та да зво лiць ад чуць ся бе лёг кi мi i воль ны-
мi, што з'яў ля ец ца вель мi важ ным на пя рэ дад нi 
доў га ча ка на га ад па чын ку цi хоць бы вы хад-
ных.

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

Муж пры хо дзiць да до му з пра цы стом-
ле ны.

— Да ра гая, што ты мне сён ня пры га-
та ва ла?

Жон ка, рас пра вiў шы фар тух, за ла зiць 
на та бу рэт ку.

— Пес ня!..

Дач нiк Сi да раў краў у су се дзяў 
ка бач кi i агур кi, за што i атрым лi ваў 
у ды ню.

У шко ле:
— Дзе цi, сён ня мы бу дзем вы ву чаць 

спра жэн не дзея сло ваў. Пра спра гай це 
дзея слоў «спя ваць». Во вач ка, на прык лад, 
ка лi ты спя ва еш, як пра гэ та ска заць?

— Я спя ваю.
— Пра вiль на. А ка лi спя вае твая сяст-

рыч ка, як ты ска жаш?
— За маў чы, дур нi ца!

Са ла та «Шар ло та»
Мож на вы ка рыс тоў ваць у якас цi со у су, да да ваць у су-

пы цi прос та ес цi з хле бам.
Спат рэ бiц ца: па мi до ры — 3 кг, цы бу ля рэп ча тая — 

1 кг, пе рац бал гар скi — 1 кг, цу кар — 1,5 шклян кi, соль — 
3 ч. л., чор ны пе рац (мо ла ты) — 1 ч. л., алей (для сма жан-
ня), во цат (9%) — 50 мл.

Пад рых та ваць га-
род нi ну. Па мi до ры 
на ра заць доль ка мi, 
пе рац — не доў гай 
са лом кай, а цы бу лю 
па шын ка ваць драб-
ней. Цы бу лю спа се-
ра ваць на алеi. Злу-
чыць усю га род нi ну, 
да даць соль, цу кар, 
чор ны пе рац i ва рыць 
25—30 хвi лiн з мо ман ту за кi пан ня. Коль касць цук ру мо-
жа вар' i ра вац ца ў за леж нас цi ад па мi до раў, але ўсё ж 
са ла та па вiн на быць са лад ка ва тай на смак. У кан цы 
да даць во цат.

Га ра чую са ла ту рас клас цi па стэ ры лi за ва ных сло i ках, 
за ка таць i пры браць пад фут ра на су ткi.

«Та тар ская пес ня» 
з ка бач коў 

Спат рэ бiц ца: ка бач кi — 2 кг, пе рац бал гар скi — 1 шт., 
яб лык — 1 шт., цы бу ля рэп ча тая — 1 шт., пе рац чы лi (цi 
2 ч. л. чыр во на га пер цу мо ла та га) — 2 шт., морк ва — 
1 шт., час нок (1 га лоў ка) — 5—6 зуб., та мат ная па ста — 
70 г, цу кар — 1 шклян ка, алей — 1 шклян ка, соль — 50 г, 
во цат (ста ло вы 9%) — 100 г.

Ка бач кi здраб нiць ад-
воль ным чы нам: «паль-
чы кi», ку бi кi, кру жоч кi — 
зна чэн ня не мае. Ка лi 
здраб нiць на мя са руб-
цы — атры ма ец ца неш та 
па доб нае на iк ру, толь кi 
васт рэй. Ас тат нюю га-
род нi ну пра пус цiць праз 
мя са руб ку, змя шаць да 
ад на стай нас цi. Ка лi вы 

лю бi це больш вост ра, то вост ра га пер цу трэ ба больш. 
Да даць: соль, во цат, цу кар i алей, та мат ную па сту i да вес-
цi да кi пен ня. По тым да даць ка бач кi. Со ус не па крые ўсе 
ка бач кi — але гэ та ад ра зу. Пад час пры га та ван ня ка бач кi 
да дуць шмат со ку, i со у су ста не шмат. Ва рыць га дзi ну — 
паў та ры. Чым даў жэй ува рваць, тым больш вад ка сцi 
вы па рыц ца. Ары ен туй це ся на свой густ. Ес цi мож на ад-
ра зу, толь кi асту дзiць. Цi рас клас цi ў сло iч кi i за ка таць. 
Атрым лi ва ец ца вель мi дух мя ны, пi кант ны смак.

Та кiм спо са бам мож на пры га та ваць i бак ла жа ны, i 
са лод кi пе рац, i на ват агу роч кi. Толь кi для бак ла жа наў 
за мест та мат най па сты трэ ба ўзяць шклян ку та мат на га 
со ку.

Ска рын кі ад ман да ры наў, пад су ша ныя і рас кла- �
дзе ныя ў адзеж най ша фе, ад пу дзяць моль і на да дуць 
лёг кі во дар.

Ня ма ні чо га леп ша га для ачыст кі мік ра хва ле- �
ўкі, чым апель сі на выя ска рын кі. У пі я лу па кла дзі це 
ска рын кі 1-2 апель сі наў, на лі це ва ды столь кі, каб яна 
іх па кры ла, і пра грэй це на мак сі маль най ма гут нас ці 
5 хві лін. Вы мый це печ губ кай з цёп лай ва дой. Яна 
лёг ка ачыс ціц ца і бу дзе пры ем на пах нуць. Ка лі гэ тую 
пра цэ ду ру пра во дзіць рэ гу ляр на, вам не спат рэ бяц ца 
ні я кія хі міч ныя мый ныя срод кі.

Жыц цё з дыя бе там
Нель га ес цi
Гэ та тыя пра дук ты, якiя ў лiш ку змя шча юць вуг ля-

во ды, што лёг ка за свой ва юц ца i хут ка ўсмокт ва юц ца: 
цу кар у чыс тым вы гля дзе, цу кер кi, ва рэн не, кан ды тар скiя 
вы ра бы, а так са ма ра зы нкi, вi на град, iн жыр.

Мож на ес цi
Га род нi ну, вуг ля во ды якой усмокт ва юц ца ў кi шэч нi-

ку знач на больш па воль на, чым цу кар: све жыя агур кi, 
та ма ты, ка пус ту ка ля ро-
вую i бе ла ка чан ную, са-
ла ту, ка бач кi, гар бу зы, 
бак ла жа ны. Ка рыс ныя 
пят руш ка, кроп, цы бу ля. 
Час цей трэ ба ес цi морк-
ву i бу ра кi ў коль кас цi, 
уз год не най з ура чом (з 
улi кам су тач най нор мы 
вуг ля во даў).

Вар та ад да ваць пе ра ва гу хле ба бу лач ным вы ра бам 
з па мен ша най коль кас цю вуг ля во даў. Да iх ад но сiц ца 
бял ко ва-пша нiч ны i бял ко ва-вот руб ны хлеб. Ка рыс ныя 
яб лы кi, чор ная па рэч ка, ад вар шып шы ны, драж джа вы 
на пой, а так са ма на ту раль ныя фрук то выя со кi, пры га-
та ва ныя на ксi лi це.

Цi мож на ес цi мёд? Ура чы звы чай на не су праць ужы-
ван ня мё ду ў не вя лi кай коль кас цi — па чай най лыж цы 
2-3 ра зы на дзень.

Пры клад ны склад ды е ты пры па вы ша ным цук ры: 
мя са, ры ба, птуш ка, жы вёль ны i рас лiн ны алей, яй кi, сыр, 
тва рог, ма лоч на кiс лыя пра дук ты, га род нi на i зе ля нi на, 
кiс лыя га тун кi са да вi ны i ягад. Гэ тыя пра дук ты аб мя жоў-
ва юць вуг ля во ды, па вы ша юць коль касць бял коў.

Пра фi лак ты ка
Знi жэн не ма сы це ла на 5% i больш, знi жэн не спа жы-

ван ня тлу шчу да 30% ад су тач най ка ла рый нас цi ра цы ё ну, 
знi жэн не спа жы ван не на сы ча ных тлу шчаў да 10% ад 
су тач най ка ла рый нас цi, па ве лi чэн не ў ра цы ё не спа жы-
ван ня клят чат кi i па вы шэн не пра цяг лас цi што дзён ных 
фi зiч ных прак ты ка ван няў ся рэд няй сту пе нi iн тэн сiў нас цi 
да 30 хвi лiн мо жа пра ду хi лiць раз вiц цё дыя бе ту ты пу II 
больш чым у 2 ра зы.

Да рэм на ты 
гэ тую ка шу лю 

апра нуў...

Ча го вы ба i це ся або ста ра еце ся 
па збя гаць так, на ўся ля кi вы па-
дак? Чор ных ко так? Жан чы ны 
з пус тым вяд ром, ня хай са бе i 
з-пад смец ця? Рас ко лiн на ас-
фаль це? Або 13-га чыс ла, асаб-
лi ва ка лi яно пры па дае на пят нi-
цу? Уз га да ем 12 са мых дзiў ных 
за ба бо наў, якiм пад па рад ка ва-
лi ся мiль ё ны лю дзей у роз ных 
кут ках зям но га ша ра.

1. Жа лу ды для ма ла до сцi
За будзь це ся на про цi ўзрос та выя 

крэ мы. Даў ным-даў но ў Бры та нii жан-
чы ны, каб вы гля даць ма ла дзей шы мi, 
на бi ва лi кi шэ нi жа лу да мi. Лi чы ла ся, 
што та кiм чы нам дуб мо жа пе ра даць 
ча ла ве ку сваё даў га лец це i па зба вiць 
ад хва роб.

2. Ла тук як во раг дэ ма гра фii
У ХIХ ста год дзi анг лi ча не, якiя 

збi ра лi ся ў не да лё кай бу ду чы нi ства-
рыць сям'ю, вы клю ча лi са свай го ра-
цы ё ну са ла ту-ла тук. Яны лi чы лi, што 
ўжы ван не ў ежу гэ тай «стэ рыль най» 
рас лi ны знi жае шан цы аб за вес цi ся 
на шчад ка мi.

3. Не жуй гум ку ўна чы
Жа валь ная гум ка час та вы ра тоў-

вае, асаб лi ва ка лi на пе ра дзе вя сё лая 
ноч ка.

Ад нак згод на з па вер' ем, у Тур цыi, 
той, хто жуе гум ку ноч чу, «на са мрэч 
жуе плоць мерц вя коў».

4. Нi ко лi не да ры це паль чат кi...
...А ка лi до ры це, то аба вяз ко ва 

вы пра сi це што-не будзь на ўза мен, 
iнакш i вас, i ўла даль нi ка па да рун-
ка ча ка юць вя лi кiя не пры ем нас цi. З 
паль чат ка мi на огул звя за на шмат 
уся ля кiх за ба бо наў, боль шасць з iх 
з'я вi ла ся ў Ся рэд ня веч ча i «Га лант ны 
век» (пе ры яд ад па чат ку кi ра ван ня 
Лю до вi ка XV да Вя лi кай фран цуз скай 
рэ ва лю цыi). На прык лад, та ды ры ца-
ры на сi лi паль чат кi дам свай го сэр ца 
ва ўлас ных шле мах.

Дрэн най пры кме тай лi чыц ца ўпус-
цiць паль чат ку, а по тым пад няць яе 
са мо му. Гэ ты за ба бон бя рэ па ча так 
ад тра ды цыi, па вод ле якой да мы ад-
мыс ло ва «губ ля лi» паль чат ку i ча ка лi, 
што яе па ды ме кан ды дат у па лю боў-
нi кi.

5. Аў ды ен цыя... з каз лом
Гэ тая пар на ка пыт ная жы вё лi-

на ўжо ты ся чы га доў аса цы ю ец ца з 
аб жор ствам, па жад лi вас цю i на огул 
раз на стай ным злом. Па вод ле не ка то-
рых пры мхаў, ён здоль ны «ўбi раць» 
ня шчас цi i не пры ем нас цi ўсiх, хто 
трап ля ец ца на яго шля ху. Та му пе-
рад лю бой важ най спра вай лi чы ла ся 
па жа да ным «зра бiць вi зiт» яко му-не-
будзь каз лу.

6. Страс цi па спад нi цы
Вы явi лi на спад нi цы здрад нiц кую 

змор шчы ну? Не хва люй це ся, усё да 
леп ша га. У ста рыя ча сы лi чы ла ся, 

што ка лi на ва шай спад нi цы з'я вiў-
ся за лом, якi нi бы та ўтва рыў свое-
асаб лi вую кi шэ ню, то ў хут кiм ча се 
ў вас з'я вiц ца но вы ўбор. А вось ка лi 
пры пол за гар нуў ся ўверх ды так i за-
стаў ся на цэ лы дзень не за ўва жа ным 
— жан чы не на ка на ва на ця гам го да 
на ра дзiць дзi ця.

7. Анё лы ля та юць у цi шы нi
Гэ тае муд ра ге лiс тае тлу ма чэн не 

рап тоў на га маў чан ня ў раз гар ажыў-
ле най гу тар кi аба вя за на сва iм з'яў-
лен нем пiсь мен нi ку То ма су Ды ла ну. 
Зна ка мi тая фра за «Цi хi анёл пра ля-
цеў» з'я вi ла ся ўпер шы ню ў яго ра ма-
не «Парт рэт мас та ка ў шча нюц тве».

8. Ту зiн вi на гра дзiн на ўда чу
У Но вы год, ка лi га дзiн нiк б'е поў-

нач, не ўсе ў Iс па нii пад нi ма юць ба ка-
лы з шам пан скiм i ца лу юц ца — мно гiя 
спе хам глы та юць жме ню вi на гра дзiн. 
Дый за ме жа мi тра ды цый на «вi на-
град ных» кра iн не ма лая коль касць 
лю дзей свя та ве рыць, што з'е дзе ныя 
ў гэ тыя се кун ды 12 вi на гра дзiн пры-
ня суць па ме ся цы шчас лi ва га жыц ця 
кож ная.

9. За хва рэ лi? Ча кай це се ра ды
Па вод ле гэ та га па вер'я, леп шы 

дзень для па хо ду да ўра ча — ся рэ дзi-
на тыд ня, або се ра да, ка лi эма цый ны 
фон як па цы ен таў, так i ўра чоў най-
больш ста бiль ны i шан цаў на рвац ца 
на гру басць менш за ўсё. Па ня дзе лак, 
на ад ва рот, лi чыц ца са мым не пры дат-
ным днём для су стрэ чы з дак та ра мi. 
За тое ён са мы ўда лы для ад' ез ду; а 
вось ка лi не ка му вы па ла ад пра вiц ца ў 

да ро гу ў су бо ту, той ры зы куе вяр нуц-
ца знач на хут чэй, чым пла на ваў.

10. Дзет ка ў сы ры
У ся рэд ня веч най Анг лii ця жар ныя 

жан чы ны га та ва лi ад мыс ло вы сыр 
— якi «стог не». Гэ та ве лi зар ная га-
лоў ка, якая вы спя ва ла тыя ж дзе вяць 
ме ся цаў, па куль дзi ця зна хо дзi ла ся ў 
чэ ра ве ма цi. Ка лi пры хо дзiў «час стаг-
наць» i дзi ця на ра джа ла ся, сыр дзя лi лi 
па мiж усi мi чле на мi сям'i. За ста ва ла-
ся толь кi знеш няе «ко ла». Праз гэ та 
коль ца не маў ля трэ ба бы ло пра нес цi 
ў дзень хрэсь бiн, каб за бяс пе чыць ма-
ло му доў гае i шчас лi вае жыц цё.

11. Ха вай це ва шы паль чы кi
Ка лi япо нец су стра кае па ха валь-

ную пра цэ сiю цi пра хо дзiць мi ма мо-
гi лак, то ха вае вя лi кiя паль цы рук, 
каб збе раг чы ад бя ды сва iх баць коў. 
Гэ та звя за на з тым, што ў Япо нii вя лi-
кi па лец да слоў на пе ра кла да ец ца як 
«баць коў скi па лец». Лi чыц ца: ка лi яго 
свое ча со ва сха ваць, мож на аба ра-
нiць баць коў ад заў час най смер цi.

12. Вя сель ная ака мя не ласць
Сха ваць ка ва ла чак вя сель на га 

тор та i за хоў ваць яго ў якiм-не будзь 
бу фе це мi нi мум год (а ў iдэа ле — ця-
гам уся го ся мей на га жыц ця) — гэ тая 
дзiў ная тра ды цыя па вiн на га ран та-
ваць ма ла дым доў гае i са лод кае жыц-
цё. Па вод ле афi цый най iн фар ма цыi 
бры тан скiх СМI, у Бу кiн гем скiм па ла-
цы, на прык лад, да гэ туль за хоў ва ец ца 
ка ва ла чак тор та з вя сел ля ка ра ле вы 
Вiк то рыi i прын ца Аль бер та — якое 
ад бы ло ся, мiж iн шым, у 1840 го дзе!

12 ЗА БА БО НАЎ З УСЯ ГО СВЕ ТУ
Хочаце — верце...Хочаце — верце...  ��

Вiн шую Ула дзi мi ра ЛОЎ ГА ЧА
з днём на ра джэн ня. Жа даю толь кi шчас ця.

Дзед.

А р ы  г i  н а л ь  н а е 
спар тыў нае рэ алi-
цi-шоу, пры ду ма-

нае i рэа лi за ва нае 6 га доў та му (та ды 
яшчэ тэ ле ка на лам «Лад»), вяр та ец ца 
на эк ран. Праў да, у iс тот на зме не ным i 
аб ноў ле ным вы гля дзе. Ця пер спа бор-
нi чаць у роз ных вi дах спор ту ўдзель нi кi 
бу дуць не iн ды вi ду аль на, а ў скла дзе 
дзвюх ка манд. Пас ля трэ нi ро вак пад 
кi раў нiц твам пра фе сiй ных спарт сме-
наў i во пыт ных трэ не раў ка ман ды 
вы сту пяць у ся мi эпi зо дах: спа чат ку 
за сво яць кёр лiнг, по тым па спра бу юць 
свае сi лы ў фi гур ным ка тан нi, ха кеi, 
рэг бi i г.  д. У су пер фi на ле ў пры сут-
нас цi вя лi кай коль кас цi ба лель шчы каў 
су стрэ нуц ца ка ман да пе ра мож цаў усiх 
эпi зо даў i ка ман да тэ ле гле да чоў…

Улас на, аб ноў ле нае рэ алi цi-шоу 
ўжо зна хо дзiц ца на нiз кiм стар це i 
ча кае апош нiх сва iх удзель нi каў. 24 i 
25 жнiў ня ў Бел тэ ле ра дыё кам па нii ад-
бу дзец ца кас тынг ах вот ных увай сцi ў 
ка ман ды «Цу доў най ся мёр кi». Пры-
чым у ад бо ры важ нае зна чэн не бу дзе 
мець не толь кi доб рая фi зiч ная фор ма, 
але так са ма аса бiс тыя ха рак та рыс-
ты кi: ка му нi ка бель насць, умен не пра-
ца ваць у ка ман дзе, па чуц цё гу ма ру. 
Па пя рэд не ўсе ах вот ныя мо гуць за-
поў нiць ан ке ту ўдзель нi ка на сай це тэ-
ле ка на ла «Бе ла русь 2» — http://www.
belarus2.by/ru/velikolepnaya-semerka-
vozvrashchenie.

ДА РЭ ЧЫ 
Уз рост i геа гра фiя пра жы ван ня 

ўдзель нi каў, сцвяр джа юць ар га нi за-
та ры пра ек та, зна чэн ня не ма юць. Але 
раз лiч ваць свае сi лы ўсё ж да вя дзец-
ца, i га вор ка не толь кi пра фi зiч ныя на-

ма ган нi: трэ нi роў кi i здым кi 
пра ек та бу дуць пра хо дзiць 
у спар тыў ным комп лек се 
«Мiнск-Арэ на» глы бо кай 
ноч чу — з 0 да 4 га дзiн ра-
нi цы.

ХТО 
НА НО ВЕНЬ КА ГА?

— У кож ную ка ман ду 
ўвой дуць па тры ме ды я-
пер со ны («зор кi» эст ра ды, 
ак цё ры, iн шыя вя до мыя 
лю дзi) i па ча ты ры тэ ле гле-
да чы, — рас каз вае рэ жы сёр пра ек та 
Ана толь Ве чар.

— Цi бу дуць ся род удзель нi каў пра-
фе сiй ныя спарт сме ны, як у пер шым 
се зо не, дзе ня звык лыя для ся бе вi ды 
спор ту за свой ва лi тэ нi сiст ка Воль га 
Ба ра бан шчы ка ва, кiк бак сёр Ка ры на 
Аляк санд ра ва, бiя тла нiст Ва дзiм Са-
шу рын?

— У пер шым эпi зо дзе — дак лад на 
не. Хоць вель мi ха це ла ў iм паў дзель-
нi чаць Але на Зуб ры ла ва, але здым кi 
су па лi з яе не ад клад ны мi спра ва мi 
за мя жой. У на ступ ныя эпi зо ды, мяр-
кую, бу дзем за пра шаць i спарт сме-
наў. За тое ма гу ска заць, што з шас цi 
«зор ных» удзель нi каў пер шых ка манд 
у нас бу дуць ча ты ры спе ва кi (ся род iх, 
на прык лад, са лiст гур та «Драз ды» Вi-
таль Кар па наў — Аўт.), ба ле ры на з 
Вя лi ка га тэ ат ра опе ры i ба ле та i вя-
до мы ак цёр тэ ат ра i кi но. Па пу ляр ныя 
асо бы, да рэ чы, ах вот на ад гу ка юц ца 
на на шы пра па но вы, та му, мож на ска-
заць, ся род iх iдзе асоб ны кас тынг.

Вя ду чым рэ алi цi-шоу «Вя лi кая ся-
мёр ка. Вяр тан не» ста не за гар та ва ны 

пер шым се зо нам пра ек та спя вак Ула-
дзi мiр Пу гач (эпi зод «Гор ныя лы жы»). 
У яго ж вы ка нан нi, толь кi з но вай аран-
жы роў кай, бу дзе гу чаць гiмн «Цу доў-
най ся мёр кi» — пес ня «Пры цяг нен не 
не ба».

— А дзе ля якiх «шта ноў з лам па-
са мi» ўсе гэ тыя вы сiл кi? Пе ра мож ца 
пер ша га се зо на «Вя лi кай ся мёр кi» 
Ва дзiм Са шу рын, пом нiц ца, у якас цi 
пры за атры маў аў та ма бiль…

— Ну, так, ка лi мож на гэ та на зваць 
аў та ма бi лем — ён вы граў «Нi ву Шэў-
ра ле», — смя ец ца рэ жы сёр. — Сё ле-
та ў су пер фi на ле прыз так са ма бу дзе 
не мен шы, за пэў нi ваю вас. Дый пе ра-
мож цы кож на га з ся мi эпi зо даў атры-
ма юць каш тоў ныя пры зы.

Ча су на рас кач ку ва ўдзель нi каў ня-
ма, дый гле да чам за ста ло ся ча каць 
зу сiм ня доў га. У эфiр «Цу доў ная ся-
мёр ка. Вяр тан не» пой дзе прак тыч на 
«з ко лаў» (ужо на дру гiм тыд нi ве рас-
ня) i бу дзе вы хо дзiць па су бо тах або 
ня дзе лях.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

«Цу доў ная ся мёр ка»
вяр та ец ца ў эфiр i на бi рае ўдзель нi каў

Фрыстайліст Дзмітрый Дашчынскі ў першай 
«Цудоўнай сямёрцы» засвойваў картынг.


