
13 лютага 2014 г.НАПРЫКАНЦЫ8 Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 8.34 18.14 9.40
Вi цебск — 8.27 18.01 9.34
Ма гi лёў — 8.24 18.04 9.40
Го мель — 8.16 18.05 9.49
Гродна — 8.48 18.30 9.42
Брэст — 8.45 18.35 9.50

Iмянiны
Пр. Віктара, Івана, 
Кіра, Клаўдзія, Мікіты, 
Нікіфара.
К. Арлеты, Катарыны, 
Рыгора, Юльяна.

Месяц
Поўня 15 лютага.

Месяц у сузор’і Льва.

1824 год — у Маск ве быў на дру ка ва ны «Бе ла рус кі 
ар хіў ста ра жыт ных гра мат» — пер шы збор нік 

да ку мен таў па гіс то рыі бе ла рус кіх зем ляў. Уклю ча ныя ў 
збор нік 57 да ку мен таў (ак таў) свед чаць аб па лі тыч ных су-
вя зях, у мно гіх з іх ад люст ра ва на дзей насць кня зёў і фе а да-
лаў, на кі ра ва ная на пад трым ку і ўма ца ван не пра ва слаў най 
царк вы ў Бе ла ру сі. Ёсць да ку мен ты аб раз віц ці бе ла рус кіх 
га ра доў і ганд лю, фар мі ра ван ні га рад скіх са слоў яў, дзей-
нас ці цар коў ных брац тваў. Усе ак ты, акра мя двух (з ар хі ваў 
Мсці слаў ска га Пус тын ска га і Ар шан ска га муж чын ска га 
ма нас ты роў) — з архіўных схо ві шчаў Ма гі лё ва.

1945 год — Анг ла-аме ры кан ская 
авія цыя па чы нае бам бар дзі-

роў ку Дрэз дэ на, у хо дзе якой быў цал-
кам раз бу ра ны цэнтр го ра да і за гі ну ла не 
менш за 60 ты сяч ча ла век. Пры чы най та-
кой вар вар скай бам бар дзі роў кі з ча сам 
на за вуць той факт, што го рад па ві нен 
быў ады сці да са вец кай зо ны аку па цыі.

2012 год — упер шы ню ста лі ад-
зна чаць Су свет ны дзень 

ра дыё. Ра шэн не аб яго свят ка ван ні ЮНЕС КА пры ня ла ў 
2011-м. Да та пра вя дзен ня вы бра на не вы пад ко ва — ме на-
ві та 13 лю та га 1946-га ўпер шы ню вый шла ў эфір «Ра дыё 
ААН». Як ка жуць за сна валь ні кі свя та, яно па він на па слу-
жыць ума ца ван ню су пра цоў ніц тва па між усі мі, хто мае да-
чы нен не да ра дыё, ня хай гэ та бу дуць буй ныя вя шчаль ныя 
кам па ніі або адзі ноч кі-ама та ры.
Мак сім ТАНК, на род ны па эт Бе ла ру сі:

Доб ры ка жух са спа га ды, 
толь кі сцю дзё на ў ім;

Доб ры агонь на чу жы не, толь кі гры зе во чы дым.
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12 лютага 2014 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Вы ве ры лі пас ля не зу сім уда-
ла га спрын ту, што сён ня ўсё скла-
дзец ца так шчас лі ва для вас?

— Вя до ма, пас ля пер шай гон кі быў 
та кі стан... уз ру шэн ня, я б так ска за ла. 
Я ні чо га не чы та ла, не за хо дзі ла ні на 
якія сай ты, не пра гляд ва ла фо ру мы, 
па спра ба ва ла ад клю чыц ца, быць у са-
бе. Быць са бой. Ка лі моц на па глы біц ца 
ў Алім пі я ду, мож на па та нуць у кру га-
ва ро це ме дыя. А мне па трэб ны бы лі 
эмо цыі, сі лы...

Год та му на чэм пі я на це све ту, як і 
ця пер пас ля спрын ту, на ва лі ла ся на-
пру жан не, та ды я да апош няй гон кі 
не маг ла ні чо га вый граць. Доб ра, што 
ў Со чы не ста ла цяг нуць і ўзя ла та кі 
доў га ча ка ны ме даль ужо ў дру гой па 
лі ку гон цы.

— Вы ста лі алім пій скай чэм пі ён-
кай. Што да лей?

— Я ста ра юся не свят ка ваць пе-
ра мо гі да за кан чэн ня се зо на. Алім-
пій скія гуль ні пра цяг ва юц ца, яшчэ 
трэ ба бу дзе шмат пе ра адо лець. 
Хо чац ца пры пы ніць эмо цыі і прос-
та атрым лі ваць за да валь нен не ад 
кож най гон кі — ад «ін ды ві ду ал кі», 
мас-стар ту, эс та фет.

— А што змя ні ла ся ці зме ніц ца 
ўнут ры вас пас ля сён няш ня га ве-
ча ра?

— Ува мне аса біс та ні чо га не змя ні-
ла ся. Я якой бы ла, та кой і за ста ла ся... 
Вось яна — я.

— Як пра ве дзя це пер шы ве чар у 
якас ці алім пій скай чэм пі ён кі?

— До пінг-кант роль, да ро га ў гас ці-
ні цу, ма саж... А там з ка ман дай аба-
вяз ко ва па кры чым-па тан цу ем. Ха ця б 
хві лін 10.

— Шмат хто кры ты куе тра су ў 
Со чы, мно гія на зы ва юць яе прос-
та не бяс печ най. Якой яна зда ла ся 
вам?

— Тут са праў ды не звы чай нае спа-
лу чэн не рэ лье фу і вы шы ні, мяк кі снег. 
Усім да во дзіц ца сап ці і па цець. Але 
стан тра сы быў леп шым, чым у муж-
чын скім па сью це, ка лі мно гія па да лі. 
Мо жа быць, та му, што спус кі сён ня 
ста лі больш жорст кі мі.

— А вы ад чу ва лі пад трым ку ба-
лель шчы каў ін шых кра ін, най перш 
ра сій скіх?

— Су пер! Я, вя до ма, ве да ла, што 
ра сі я не за мя не «хва рэ юць», але не 
ду ма ла, што на столь кі цёп ла... Мя не 
гна лі па тра се, пад ба дзёр ва лі, за ра-
джа лі, су стра ка лі на фі ні шы.

— Да ва шай хут ка сці ўсе ўжо 
пры вык лі, але ўпер шы ню ў се зо не 
вы ад стра ля лі ча ты ры ру бя жы з ад-
ным толь кі про ма хам. Што змя ні-
ла ся ў па раў на нні з эта па мі Куб ка 
све ту?

— У алім пій скі год Ку бак све ту — 
са мая леп шая трэ ні роў ка. На пэў на, я 
зра бі ла для ся бе не ка то рыя вы сно вы, 
але ў пад рых тоў цы дак лад на ні чо га не 
мя ня ла. Прос та зра зу ме ла, што трэ ба 
быць тут і ця пер і не ду маць пра ме да-
лі. На строй вай ся толь кі на пра цу — і 
бу дзе вы нік.

— Ра сі ян ка Воль га Ві лу хі на два 
дні та му рас каз ва ла, што па абя ца ла 
свай му трэ не ру па да рыць яму лю бы 
аў та ма біль у вы пад ку алім пій ска га 
ме да ля.

— Ха-ха! Я ні чо га не абя ца ла... На-
пэў на, толь кі са ма ся бе на строй ва ла і 
пад во дзі ла да гэ та га. Ду маю, аба вяз-
ко ва за ка цім доб рую ве ча рын ку — не 
больш. І толь кі пас ля за вяр шэн ня се-
зо на.

— Хо дзяць чут кі, што вы су стра-
ка е це ся з Уле Эй на рам Б'ёрн да ле-
нам. Гэ та праў да?

— Хм... Мы з Уле доб рыя сяб ры. 
Ну а чут кі пра аса біс тае жыц цё я не 
ка мен тую. Хай яны так і за ста нуц ца 
чут ка мі. Да свай го ча су.

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
Ана толь Сла неў скі — 

з Со чы

Кань ка бе жац з Ан го лы пры нёс 
сва ёй збор най ме да лі... Дзе ён іх 
узяў, ні хто не ве дае.

— Пры ві тан не! Як жыц цё?
— Ды вось, з'я ві ла ся ства рэн не, пра 

якое трэ ба кла па ціц ца, за раб ляць гро-
шы...

— Ну на рэш це! Він шую! Як яе за-
вуць?

— «Audі»!

Пас ля на ра джэн ня дзя вя та га 
дзі ця ці баць кі ўжо спа лі са свят-
лом і пад на гля дам да рос лых дзя-
цей.

Дзве сяб роў кі.
— Зна чыць, у ця бе ёсць хло пец?
— Так. Моц ны, ра зум ны і пры го-

жы.
— А як за вуць?
— Дзі ма, Алесь, Ана толь.

Во ва! Ты пад лі чыў, 
коль кі ягад 
у сло і ку?

Яны энер гіч ныя на ту ры, якія жы вуць 
з ду шой на росх рыст, ства ра юць 
ва кол ся бе дзі вос ны свет і па ста ян на 
змя ня юць свае ра шэн ні. Яны заў сё ды 
па тра бу юць па вы ша най ува гі да 
сва ёй асо бы, вы стаў ля юць на па каз 
свае па чуц ці, не ўме юць за хоў ваць 
сак рэ ты. Ува га для іх — до пінг, які 
да па ма гае ўста наў лі ваць рэ кор ды. 
Іх дэ віз: «Што ні ро біц ца — усё да леп ша га». Яны 
ра зум ныя, ра цы я наль ныя, але ду ма юць, што імі кі руе 
толь кі сэр ца. З імі лёг ка кан так та ваць, але цяж ка 
пра ду гле дзець іх на ступ ны крок. На ро джа ным у 
гэ ты дзень не аб ход на аб' ек тыў на ста віц ца да сва іх 
жа дан няў і шля хоў іх рэа лі за цыі.

ЛЕПШАЯ Ў СВЕЦЕ 
ДЫП ЛА МА ТЫЯ

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.

1Спа ці фі лум (вя до мы 
яшчэ як «жа но чае шчас-

це»). Пры нёс шы гэ тую рас-
лі ну ў дом, адзі но кія лю дзі 
аба вяз ко ва зной дуць сваю 
дру гую па ла він ку. У ма ла дых 
ся мей ных пар, якія ду ма юць 
пра дзі ця, хут ка з'я віц ца па-
паў нен не. «Жа но чае шчас-
це» заў сё ды пры но сіць у дом 
па ра зу мен не і ка хан не.

2 Фі ял ка. У до ме, дзе рас-
це гэ тая квет ка, менш 

сва рац ца. Так са ма мно гія 
лі чаць гэ ту квет ку зна кам 
веч на га ка хан ня.

3Гі біс кус, ці кі тай ская 
ру жа. З'яў лен не ў до ме 

гі біс ку са прад ра кае не ўза ба-
ве га ра чае ка хан не.

4 Хоя (вас ко вы плюшч). У 
не ка то рых кра і нах та кую 

раз на від насць хоі, як Кэ ры, 
до раць на 14 лю та га як «ва-
лян цін ку». Най больш спры-
яль на ўплы вае на ся мей нае 
шчас це, ка лі бу дзе рас ці ў 
спаль ні.

5 Мірт. Гэ тая рас лі на да па-
мо жа зра біць ваш шлюб 

уда лым, пры ня се ў сям'ю 
свят ло і шчас це. У шмат 
якіх кра і нах гэ тую рас лі ну 

лі чаць уда лым па да рун кам 
ма ла дым.

6 Ай хры зон. У на ро дзе яе 
на зы ва юць «дрэ ва ка хан-

ня» ці «дрэ ва шчас ця». Як ві-
да воч на з на зваў, пры но сіць 
у дом шчас це і ка хан не.

7 Ка ла тэя. Гэ та рас лі на лі-
чыц ца зна кам і за ха валь-

ні кам шчас ця ў до ме.

8 Хла ра фі тум. У на ро дзе 
ка жуць, што гэ та рас лі на 

пры но сіць у ся мей нае жыц цё 
спа кой і шчас це.

9 Кіс лі ца (ак са ліс). Ка лі 
вам не аб ход на знай сці 

сваё ка хан не ці за ха ваць 
сям'ю, аба вяз ко ва па са дзі-
це до ма кіс лі цу.

10 Ан ту ры ум («муж чын-
скае шчас це»). Гэ тая 

рас лі на пры но сіць шчас це і 
пос пех у ка хан ні, а муж чы-
нам — «муж чын скую сі лу».

10 РАС ЛІН, ЯКІЯ ПРЫ НЯ СУЦЬ 
У ВАШ ДОМ КА ХАН НЕ

13
лю та га

НА РО ДЖА НЫЯ


