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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.41 21.36 16.55
Вi цебск — 4.22 21.34 17.12
Ма гi лёў — 4.31 21.27 16.56
Го мель — 4.36 21.14 16.38
Гродна — 4.58 21.50 16.52
Брэст    — 5.07 21.41 16.34

Iмянiны
Пр. Івана, Мікіты, Сцяпана, Сямёна, 
Фёдара. 
К. Марыі, Паўліны, Лаўрэнція, 
Нікіфара, Норберта, Сымона.

Месяц
Першая квадра 5 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 
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ЗАЎТРА  

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; 
«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

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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Да ра гую, лю бую Гла фі ру Мі хай лаў ну АТРА ХІ МО ВІЧ
з в. Порп лі шчы Док шыц ка га ра ё на він шу ем з 77-год дзем.

Жа да ем зда роўя, даб ра бы ту,
даў га лец ця, уда чы.

Муж, 2 сы ны, 2 ня вест кі,
уну кі Але на з Ка ра лі най, Ка ця з Дзі мам, 

праў ну кі Ксю ша і Яра слаў.
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Сем пры кмет та го,
што та бе трэ ба па ху дзець:

1. Та бе па чаў ціс нуць падпа ха мі і ў та ліі 
твой аў та ма біль.

2. Ба бу ля пад час апош ня га твай го ві зі-
ту па гля дзе ла на ця бе і па ста ві ла блін цы 
з мя сам на зад у ха ла дзіль нік.

3. Ты за ды хаў ся, прос та на ма заў шы 
ба тон ма я нэ зам.

4. Ба буль кі ў хуст ках па ста ян на про-
сяць у ця бе бла сла вен ня.

5. У атэ лях за мест ша ка лад кі та бе па-
кі да юць на лож ку ска кал ку.

6. У склад ках жы ва та ты знай шоў буб-
но ва га ту за і ста ры пульт ад «ві дзі ка».

7. Ты не пер шы год пра цу еш у ДАІ.

Знач ную част ку іх іс на ван ня скла дае твор часць, але ім не-
аб ход на асця рож на абы хо дзіц ца з уні каль най энер гі яй, якую 
ім па да ра ва ла пры ро да. Яны жы вуць аса біс ты мі ідэ я мі, ім не 
за ста ец ца ча су на бяс кон цыя по шу кі сэн су жыц ця. Ідэі і дум кі 
гэ тых лю дзей на тхня юць тых, хто здоль ны іх зра зу мець. Яны 
ад роз ні ва юц ца рэ ва лю цый нас цю, апан та ныя жа дан нем пе-
ра бу до вы іс ну ю ча га ла ду ў ад па вед нас ці са сва ім ба чан нем. 
Але вы шэй за ўсё для іх ста іць сва бо да. Лю дзям гэ та га дня 

не аб ход на на ву чыц ца дзя ліц ца з на ва коль ны мі сва і мі дум ка мі і пла на мі.

6
чэрвеня

НА РО ДЖА НЫЯ

1799 год — 215 га доў та му на ра-
дзіў ся Аляк сандр Сяр ге е віч 

Пуш кін, вя лі кі рус кі па эт. З імем Пуш кі на 
ў бе ла ру саў звя за ны не толь кі дзі ця чыя 
ўспа мі ны, ка лі кож ны з нас упер шы ню 
па зна ё міў ся з пуш кін скі мі ча роў ны мі вер-
ша мі, каз ка мі і про зай, а по тым і на ўсё 
жыц цё ўлю біў ся ў іх. На шчад кі ге нія жы лі 
ў Бе ла ру сі і па кі ну лі на на шай зям лі свае 
сля ды. Ста рэй шы сын паэ та, Аляк сандр, 
быў пра фе сій ным ва ен ным — ге не ра-
лам ад ка ва ле рыі. У 1860-я гг. Аляк сандр 
Аляк санд ра віч зна хо дзіў ся на служ бе ў 
Ві лен скай ва ен най акру зе. Ге рой рус ка-ту-
рэц кай вай ны, уз на га ро джа ны шмат лі кі мі 
ор дэ на мі, за ла той шаб ляй «За ад ва гу», 
ён ка ман да ваў сла ву тым 13-м На рвскім 
гу сар скім пал ком, ство ра ным яшчэ ў пят-
роў скую эпо ху. У 1870-я гг. полк быў рас-
ква та ра ва ны ў На ва град ку, дзе ге не рал 
Пуш кін з сям' ёй жыў не каль кі га доў. Тут 
жа быў па ха ва ны яго ма лень кі сын Пётр. 
Ма гі ла ўну ка вя лі ка га паэ та на ста рых га-
рад скім мо гіл ках за ха ва ла ся да на шых 
дзён. Унуч ка На тал ля з му жам Ва ран-
цо вым-Вель я мі на вым жы лі ў ма ёнт ку ў 
вёс цы Ва ву лі чы пад Баб руй скам (ця пер 
гэ та вёс ка Ду боў ка). Тут На тал ля Аляк-
санд раў на пра жы ла ка ля 30 га доў. Яна 
ак тыў на зай ма ла ся даб ра чын нас цю, вя-
ла асвет ніц кую ра бо ту ся род ся лян. На 
яе срод кі ў су сед няй вёс цы Ця лу ша бы-
лі па бу да ва ны шко ла, царк ва. На тал ля 

Аляк санд раў на доб ра ма ля ва ла, пі са ла 
вер шы (праў да, ні ко лі не спра ба ва ла іх 
на дру ка ваць) і на ват улас на руч на тка ла 
вы дат ныя па лот ны з бе ла рус кі мі ўзо ра-
мі. Тут, на Баб руй шчы не, яна і па мер ла. 
У сям'і Ва ран цо вых-Вель я мі на вых бы ло 
шас цё ра дзя цей. Усе яны вы рас лі ў ма-
ёнт ку пад Баб руй скам. Сем'і ж праў ну чак 
Пуш кі на — Ма рыі і Соф'і — доў гі час жы лі 
ў Баб руй ску. Абедз ве сям'і пры ма лі са мы 
ак тыў ны ўдзел у ства рэн ні Баб руй скай 
га рад ской біб лі я тэ кі. Праў нук паэ та, Ры-
гор Ры го ра віч Пуш кін, у га ды Вя лі кай Ай-
чын най вай ны ў скла дзе 1-й гвар дзей скай 
дэ сант най ды ві зіі вы зва ляў Гро дзен шчы ну 
ад фа шыс таў, быў на мес ні кам ва ен на га 
ка мен дан та го ра да Лі ды.

1874 год — на ра дзіў ся (го рад 
Мінск) Кан стан цін Сця па на віч 

Ера ме еў, са вец кі пар тый ны і ва ен ны дзе-
яч, жур на ліст. Пра ца ваў у рэ дак цыі баль-
ша віц кай га зе ты «Звез да». Пад час Каст-
рыч ніц кай рэ ва лю цыі быў ад ным з кі раў ні-
коў штур му Зім ня га па ла ца. Удзель ні чаў у 
пад аў лен ні бун ту Ке ран ска га-Крас но ва, а 
так са ма ме ця жу «ле вых» эсэ раў у Маск ве. 
У 1919–1922 гг. быў упаў на ва жа ным УЦВК 
і ЦК РКП па ма бі лі за цыі ў Чыр во ную Ар-
мію. Адзін з ар га ні за та раў Дзяржвыдата, 
рэ дак тар «Ра бо чей га зе ты», пер шы рэ-
дак тар ча со пі са «Крокодил» (1922–1928). 
З 1926 го да — прад стаў нік ганд лё ва га 
фло ту ў Фран цыі. У 1929–1931 га дах рэ-

дак тар ча со пі са «Крас ная нива». Па мёр у 
1931 го дзе.

1944 год — 70 га доў та му на ўзбя-
рэж жа паў ноч най Фран цыі 

ўпа лі ты ся чы сна ра даў і бом баў, а не ба 
за поў ні лі ку па-
лы па ра шу таў. 
Так па ча ла ся 
са мая вя лі кая 
пад час Дру гой 
су свет най вай-
ны дэ сант ная 
апе ра цыя, якая 
азна ме на ва ла 
са бой ад крыц цё 
2-га фрон ту ў ба раць бе з фа шысц кай Гер-
ма ні яй. У ад но сі нах па між Са вец кім Са-
юзам, Вя лі ка бры та ні яй і Злу ча ны мі Шта-
та мі праб ле ма 2-га фрон ту доў гі час бы ла 
са мым скла да ным пы тан нем. У 1943 го дзе 
на Тэ ге ран скай кан фе рэн цыі са юз ні кі, на-
рэш це, па га дзі лі ся да лу чыц ца да ба я вых 
дзе ян няў у За ход няй Еў ро пе. Та ды рэшт кі 
ўзбро е ных сіл Гер ма ніі бы лі рас ко ла ты, што 
знач на асла бі ла іх су пра ціў лен не і па ско ры-
ла дзень Пе ра мо гі.

Алесь СТА ВЕР, па эт:

«Знаю я: абы дзі ўсю пла не ту,
Але гэткaй зям лі не су стрэць.
Бе ла русь. Край на тхнен ня паэ таў!
Ды ця бе не маг чы ма апець».

Як ра ней пі са ла «Звяз да», та ліс ма нам сё лет ня га чэм пі я на ту 
све ту па фут бо ле ў Бра зі ліі быў вы бра ны бра ня но сец 
Фу ле ка. Іні цы я та рам пры няц ця та ко га ра шэн ня ста ла 
ад на з бра зіль скіх ар га ні за цый, якія зай ма юц ца ахо вай 
на ва коль на га ася род дзя. Яго імя ўтво ра на ад Fu (futebol — 
фут бол) і leco (ecologіa — эка ло гія). На огул, па чы на ю чы 
з 1966 го да, ні адзін чэм пі я нат све ту па фут бо ле не 
абы хо дзіц ца без та ліс ма на. Кож ная кра і на-гас па ды ня 
па спра ба ва ла пры ду маць не паў тор ны воб раз-сім вал 
пер шын ства пла не ты, які ад люст роў ваў бы яр кія і 
не паў тор ныя на цы я наль ныя асаб лі вас ці пры ма ю ча га бо ку. 
Сён ня мы вас з імі і па зна ё мім.

Ві лі (1966, Анг лія). На чэм пі я на це 
све ту 1966 го да мно гае ад бы ло ся ўпер-
шы ню. Упер шы ню тэ ле гле да чы ўся го све-
ту змаг лі на зі раць за ба та лі я мі га лоў на га 
фут боль на га тур ні ру пла не ты ў ко ле ры, 
упер шы ню Куб кам све ту за ва ло да лі ро да-
па чы наль ні кі фут бо ла, упер шы ню ме на ві-
та анг лій скі чэм пі я нат аб за вёў ся афі цый-
ным сім ва лам — ім ста ла львя ня Ві лі. Не 
ска заць, праў да, каб бры тан цы пра яві лі 
асаб лі вую фан та зію. Жы вё лу для та ліс-

ма на доў га вы бі раць не прый шло ся: леў тра ды цый на аса цы ю ец ца з 
Бры та ні яй і ўпры гож вае на цы я наль ны герб і эмб ле му яе фут боль най 
аса цы я цыі. Зрэш ты, ня гле дзя чы на ві да воч ную ба наль насць вы ба ру, 
ка мер цый ную функ цыю Ві лі вы ка наў на «вы дат на» — за час чэм пі-
я на ту прад пры маль ныя анг лі ча не рэа лі за ва лі ца цач ных іль вя нят на 

су му больш за 6 міль ё наў фун таў.

Ху а ні та (1970, Мек сі ка). Ар га ні за та ры 
ЧС-1970, па мя та ю чы аб пос пе ху львя ня ці Ві лі, 
вы ра шы лі за ма ца ваць тра ды цыю і ства ры лі 
свой та ліс ман. Ра да ваць пуб лі ку і за раб ляць 
гро шы ад пра ві лі хлоп чы ка Ху а ні та. Хло пец, як 
са праўд ны мек сі ка нец, быў апра ну ты ў зя лё-
ную фор му на цы я наль най збор най, а ад спё-
кі яго ра та ва ла вя лі кае жоў тае самб рэ ра. Імя 
хлап чу ку да лі так са ма не здар ма: боль шасць 
муж чын у гэ тай ла ці на а ме ры кан скай кра і не 
за вуць Ху ан. Та му на ва яў ле ныя Ху а ні та лі та-
раль на за поў ні лі на ва кол лі ста ды ё наў. Каб 
раз віць пос пех, ар га ні за та ры тур ні ру зра бі лі 
фо та се сіі фут ба ліс таў-удзель ні каў у кам па ніі 
з жы вым та ліс ма нам.

Ціп і Топ (1974, ФРГ). Пе дан тыч-
чыя нем цы, аца ніў шы ка мер цый ны пос-
пех Ху а ні та, з чыс та тэў тон скай ло гі кай 
ска пі ра ва лі мек сі кан скую за дум ку. Але 
яны прад ста ві лі на суд пуб лі кі не ад-
на го «ты по ва га ня мец ка га хлоп чы ка», 
а ад ра зу двух. Ру жа ва шчо кія хлоп цы 
Ціп і Топ, ство ра ныя жы ха ром Гель зен-
кір хе на Ота Раў хе, ста лі пе ра мож ца мі 
кон кур су ся род 10 000 па тэн цы яль ных 
та ліс ма наў. Коль касць і са праў ды пе-
ра рас ла ў якасць: на вед валь ні кі чэм пі-
я на ту вы дат ка ва лі на сім во лі ку з хлап-
чу ка мі ка ля 7,5 міль ё на ма рак. Вя до ма, 
паў плы ва лі на гэ та і пос пе хі збор най 
ФРГ, якая вый гра ла дру гі чэм пі ён скі 
ты тул.

Гаў чы та (1978, Ар ген ці на). Ар ген-
цін цы, якім да ве ры лі мун ды яль 1978 го-
да, у вы ба ры та ліс ма на ві да воч на кі-
ра ва лі ся мер ка ван ня мі зда ро ва га кан-
сер ва тыз му і пай шлі па пра кла дзе най 
сцеж цы. Па сту шок Гаў чы та, мяр ку ю чы 
па знеш нас ці, пры хо дзіц ца як мі ні мум 
стры еч ным бра там мек сі кан ска му Ху-
а ні та. Роз ні ца толь кі ў адзен ні: фор му 
ён на сіў ужо ар ген цін скую і самб рэ ра 
змя ніў на ка пя люш. У якас ці до ка зу та-
го, што Гаў чы та — са праўд ны па стух, 
яго за бяс пе чы лі хус цін кай і жа лей кай. 
Бы ла ў хлоп ца і свая ле ген да: ён ака-
заў ся сы нам ге роя ар ген цін ска га эпа су 
па сту ха гаў ча, які, як са праўд ны Ро бін 

Гуд, аба ра няў усіх ня шчас ных і абяз до ле ных. Та ліс ман ня дрэн на 
ад пра ца ваў сваё: з яго да па мо гай збор ная Ар ген ці ны ўпер шы ню 
за ва я ва ла чэм пі ён скі ты тул.

На ран хі та (1982, Іс па нія). Тэ ма ня-
спе лых юна коў бы ла за кры та іс пан ца мі. 
Ар га ні за та ры чэм пі я на ту све ту 1982 г. 
ўпер шы ню вы бра лі та ліс ма нам не жы вую 
іс то ту, а фрукт. Імя пры га жу на ўтво ра на 
ад сло ва «naranja», якое, не па ве ры це, 
пе ра кла да ец ца як «апель сін». Вы бар та-
ліс ма на тлу ма чыц ца прос та: апель сі ны, 
вы ра шча ныя ў Мур са і Ва лен сіі, — ад ны 
з са мых са лод кіх у све це і лі чац ца леп-
шы мі для выціскання со ку. Іс пан цы, якія 
гэ тым га на рац ца, не маг лі не па хва ліц ца 
пе рад усім све там.

Пі ке (1986, Мек сі ка). Мек сі кан цы, 
твор чай энер гіі якіх 16 га доў та му ледзь 
ха пі ла на хлоп чы ка Ху а ні та, рас пі са лі ся 
ў не маг чы мас ці са ма стой на пры ду маць 
яшчэ адзін та ліс ман і звяр ну лі ся па да па-
мо гу да бра зіль ска га жы ва піс ца Жай ме 
Па рэ ду. Ён ства рыў да стат ко ва сім па-
тыч на га ге роя. Гэ та пе рац, імя яко га па-
хо дзіць ад сло ва «пі кан тэ» — «спе цыі». 
Без самб рэ ра, праў да, і тут не абы шло ся. 
На цы я наль ны ка пя люш ра зам з ву са мі даў 

мяс цо вым жар таў ні кам на го ду па зу ба ска ліць на конт та го, як цяж ка 
склаў ся лёс ня шчас на га Ху а ні та.

Чао (1990, Іта лія). Італь ян цы ад кры лі 
эпо ху му тан таў, ла гіч на за вер ша ную (спа-
дзя ём ся) та ліс ма на мі лон дан скай Алім пі я ды. 
Сім ва лам мун ды я ля на Апе нін скім паў вост-
ра ве ста ла іс то та, якая чымсь ці на гад вае 
ку бік Ру бі ка або пры мі тыў ны транс фор мер, 
раз ма ля ва ная ў ко ле ры італь ян ска га сця га. 
За мест га ла вы ў яе фут боль ны мяч. На-
конт іме ні мяс цо выя ды зай не ры так са ма 
не вель мі доў га раз ва жа лі і на зва лі сваё 
тва рэн не ад ным з са мых ужы ва льных слоў 
італь ян ска й мо вы.

Страй кер (1994, ЗША). Аме ры кан-
цы па ды шлі да пы тан ня ства рэн ня та-
ліс ма на мак сі маль на ад каз на. У вы ні ку 
аў та рам мас ко та (ад ісп. «та ліс ман», 
«неш та або нех та, які пры но сіць шчас-
це») стаў не хто-не будзь, а сту дыя Уол та 
Дыс нея. Яна прад ста ві ла на суд гле да чоў 
са праў ды сім па тыч на га са бач ку ў май-
цы збор най ЗША па іме ні Страй кер, якое 
мож на пе ра вес ці як на па да ючы, за бі ва ла 
ці за бас тоў шчык. Сур' ёз ны па ды ход аме-
ры кан цаў пры нёс плён — Страй кер стаў 
ад ным з са мых «пры быт ко вых» та ліс ма-
наў Куб каў све ту (пры нёс ства раль ні кам 
больш за 11 міль ё наў до ла раў).

Фу цікс (1998, Фран цыя). Сім вал 
чэм пі я на ту све ту 1998 г. вы тан ча ны і 
прос ты, як і ўсё фран цуз скае. Галь скі 
пе вень спа кон ве ку сім ва лі зуе Фран-
цыю, та му пы тан не аб тым, хто бу дзе 
та ліс ма нам, прак тыч на не ста я ла. 
Ар га ні за та ры ча кан няў не пад ма ну лі 
і яшчэ за два га ды да чэм пі я на ту прэ-
зен та ва лі пеў ні ка па іме ні Фу цікс. Імя 
пеў ня эты ма ла гіч на ўзы хо дзіць да сло-
ва «фут бол» і ты по вай кан цоў цы галь-
ска га іме ні (ус пом ні це хоць бы Астэ-
рык са і Абел ік са). Яго ства рыў мас так з 
Бар до Франк Ле та ры. Па цеш ны Фу цікс 
зра біў мун ды яль 1998 г. ад ным з са мых 

рэн та бель ных у гіс то рыі: ён пры нёс фран цу зам пры бы так у па ме ры 
27 млн до ла раў, а за ад но і «на ча ра ваў» пер шае чэм пі ён ства.

Ато, Каз і Нік (2002, Ка рэя/Япо нія). Змроч ны азі яц кі ге ній 
вы ра шыў пра дэ ман стра ваць уся му све ту сваё да мі на ван не ў сфе ры 
вы со кіх тэх на ло гій. Вы ні кам гэ та га па мкнен ня ста ла з'яў лен не на 
свет ма ла зра зу ме лых іс тот з яшчэ 
менш зра зу ме лы мі ім ёна мі. Па вод-
ле афі цый най кан цэп цыі, аран жа вы 
Ато, ру жо вы Каз і сі ні Нік з'яў ля лі ся 
ін ша пла нет ны мі гас ця мі, якія прад-
стаў ля юць са бой ка ман ду па па пу-
ляр ным у ін шых га лак ты ках ві дзе 
спор ту — ат ма бо ле. У да лей шым 
ле ген да аб рас та ла пад ра бяз нас ця-
мі, і блі жэй да чэм пі я на ту бы ло аб-
ве шча на, што Ато, Каз і Нік — гэ та 
яшчэ і ад на сям'я ат мас фе ры. Гэ тыя 
ідэі не да да лі тро і цы пры ваб нас ці ў 
ва чах па тэн цы яль ных па куп ні коў, і 
ін ша пла не ця не ста лі са мым ка мер-
цый на ня ўда лым мас ко там у гіс то рыі 
чэм пі я на таў све ту. Ад ной з ус кос ных 
пры чын гэ та га ста ла яшчэ і тое, што па ін тэр нэт-за пы це «Ато» 
ка рыс таль ні кі ад праў ля лі ся на ўпрост на адзін з най буй ней шых у 
све це сай таў для да рос лых.

Го леа VІ і Пі ле (2006, Гер ма нія). Нем цы ўслед за мек сі кан-
ца мі су тык ну лі ся з не аб ход нас цю вы ба ру та ліс ма на для дру го га 
чэм пі я на ту. Як і ла ці на а ме ры кан цы, яны з за да чай не спра ві лі-
ся. Пра вал па пя рэд ні каў вы раз на 
на мяк нуў, што ды зай не рам вар та 
вяр нуц ца да тра ды цый най тэ ма ты кі 
фло ры і фаў ны. Нем цы так і зра бі лі. 
Сім ва лам чэм пі я на ту быў абра ны 
ча мусь ці леў з са стаў ным іме нем 
«Го ле» — ад «гол» і «Леа», яко му, 
як ма нар ху, пры сво і лі па рад ка вы ну-
мар. Пі ле — вя сё лы мя чык, які ўсю-
ды су пра ва джае Го леа. Зда ва ла ся 
б, бяс прой грыш ны ва ры янт, але 
ства раль ні кі кан цэп цыі не ўлі чы лі 
моц на га бюр гер ска га па тры я тыз му. 
Па-пер шае, сім ва лам Гер ма ніі тра-
ды цый на з'яў ля ец ца арол, а зу сім 
не леў, і, да та го ж, леў ужо «та-
ліс ма ніў» у ад веч ных во ра гаў-су се дзяў — анг лі чан. А па-дру гое, 
мно гіх збян тэ жы ла ад сут насць у на ва яў ле на га Га лі я фа… тру соў, 
і нем цы за па до зры лі ў ім экс гі бі цы я ніс та. Ба лель шчы кі аб вяс ці лі 
та ліс ма нам бай кот, а ў якас ці за ме ны абы ва це лі друж на ад да лі 

пе ра ва гу аль тэр на тыў на му та ліс ма ну ў 
вы гля дзе ар ля ня ці Паў ле.

За ку мі (2010, ПАР). Аф ры кан цы не 
спра ба ва лі вы най сці ве ла сі пед і прад-
ста ві лі све ту вель мі мі ла га ле а пар да ў 
нейт раль най бе лай май цы. Ці ка він кай 
ста ла за гад ка іме ні пер са на жа. Яно бы ло 
ство ра на з час так «ZA» — між на род на га 
аба зна чэн ня ПАР — і «kumі», што з не ка-
то рых аф ры кан скіх дыя лек таў пе ра кла-
да ец ца як «10».

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС
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АД ВІ ЛІ ДА ФУ ЛЕ КА 

Дыетычная талерка!

Доў га ча ка ныя лет нія ка ні-
ку лы — не толь кі ра дасць 
для дзя цей, але і да дат ко-
вы кло пат для да рос лых, 
якія па він ны за сце раг чы ад 
шэ ра гу не пры ем нас цяў. У 
пер шую чар гу ад тых, якія 
па гра жа юць зда роўю. Па-
ра ды дае ўрач-пе ды ятр 
23-й га рад ской дзі ця чай 
па лі клі ні кі г. Мін ска Лю боў 
БА ГА ЧЭЎ СКАЯ.

ЦЕП ЛА ВЫ ЎДАР
Нель га за га раць, ка лі сон ца 

зна хо дзіц ца ў зе ні це. Леп шы 
час — 10.00–12.00 і 16.00–18.00. 
Ка лі пад час со неч ных ван наў у 
дзі ця ці па вы сі ла ся тэм пе ра ту-
ра, з'я ві лі ся сла басць і га лаў-
ны боль, не аб ход на тэр мі но ва 
ад вес ці дзі ця ў цень, па клас ці 
на твар сур вэт ку, даць ва ды 
па ка ё вай тэм пе ра ту ры. Не рэ-
ка мен ду ец ца ўжы ваць га зі ра ва-
ныя на поі.

АПЁК
Пер шай сту пе ні — па чыр-

ва нен не ску ры. Тры май це па-
цяр пе лае мес ца пад ха лод-
най ва дой да сціш ван ня бо лю. 
Апра цоў вай це не каль кі ра зоў 
на дзень ля чэб ны мі аэ ра зо ля-
мі кштал ту «Пан тэ но лу», не на-
клад вай це па вяз ку.

Дру гой сту пе ні — з'яў лен не 
пу хі роў. Па кла дзі це на іх стэ-
рыль ную па вяз ку (бінт або ад-
пра са ва ную тка ні ну), дай це дзі-
ця ці шмат піць. Мож на пры няць 
абяз боль ва ю чы сро дак і па ка-
заць ура чу.

Нель га апра цоў ваць ску ру 
спір там, адэ ка ло нам, пра кол ваць 
пу хі ры, ма заць ску ру тлу шчам, зя-
лён кай, мар ган цоў кай, па сы паць 
па раш ка мі, зры ваць адзен не, 
якое на ліп ла на мес ца апё ку, да-
кра нац ца да яго ру ка мі.

АТРУ ЧЭН НЕ ЎГАР НЫМ ГА ЗАМ
Та кое атру чэн не маг чы ма 

пад час ра бо ты бен зі на вых ру-
ха ві коў, зга ран ні пры род на га 
га зу, пад час па жа ру. Угар ны 
газ пры во дзіць да вост ра га 

кіс ла род на га га ла дан ня. А та-
му па цяр пе ла га заў сё ды трэ ба 
спа чат ку вы нес ці на све жае па-
вет ра і па клас ці на спі ну га ры-
зан таль на. Рас шпі ліць адзен не 
і ад крыць груд ную клет ку. На-
па іць га ра чым са лод кім ча ем. 
На твар і груд ную клет ку па-
пыр скаць ха лод най ва дой або 
пры клас ці мок ры ха лод ны руч-
нік.

На ўся кі вы па дак май це на 
ўва зе, што па мяш кан ні, якія 
за га рэ лі ся, за дым ле ныя мес-
цы заў сё ды трэ ба пра хо дзіць 
вель мі хут ка, за тры маў шы ды-
хан не, на крыў шы ся шчыль най 
тка ні най, на гнуў шы ся як ма га 
ні жэй, та му што толь кі ка ля пад-
ло гі за хоў ва ец ца кры ху больш 
чыс та га па вет ра. Ка лі за га рэ ла-
ся адзен не, ні ў якім ра зе нель-
га бег чы. Не аб ход на на кі нуць 
што-не будзь з адзен ня на гэ ты 
ўчас так, пры ціс кац ца да сцен, 
пад ло гі — аб ме жа ваць до ступ 
па вет ра.

УДАР МА ЛАН КІ
Хут касць ма лан кі — 100 ты-

сяч км/сек, тэм пе ра ту ра — у 
6 ра зоў вы шэй, чым на па верх ні 
Сон ца. Та му тое, у што трап ляе 
ма лан ка, зга рае. Па тлу мач це 
дзі ця ці пра ві лы па во дзін і па мя-
тай це пра іх са мі.

На ад кры тым па вет ры: не аб-
ход на тры мац ца да лей ад дрэў, 
дро ту, ме та ліч ных ага ро джаў. 
Ні ў якім ра зе нель га ку пац ца 
пад час ма лан кі! Ка лі вы ка та е це 
дзі ця ў лод цы, плы ві це хут чэй 
да бе ра га.

На ве ла сі пе дзе: мож на не 
зла зіць, ка лі вы ў го ра дзе, бо 
да мы дзей ні ча юць як гро ма ад-
во ды. Ад нак ка лі ка тац ца да вя-
ло ся на пры ро дзе, то лепш злез-
ці, каб не пры цяг нуць ма лан ку ў 
якас ці вы со кай кроп кі на мяс цо-
вас ці. Аў та ма біль жа па кі даць не 
трэ ба на огул — пад час гро му ён 
бяс печ ны.

За кам п'ю та рам: ма лан ка 
мо жа бла кі ра ваць кам п'ю тар, 
інакш кажучы яна пра хо дзіць 
і праз кам п'ю тар, і праз тэ ле ві-
зар і мо жа іх раз бу рыць. Не да-

стат ко ва вы клю чыць толь кі 
кноп ку, трэ ба да стаць і штэп-
сель з ра зет кі.

З ма біль ні кам: ма біль ныя 
тэ ле фо ны не пры цяг ва юць 
раз ра ды ма лан кі. Трэ ба быць 
уваж лі вы мі толь кі з тэ ле фон-
ным ка бе лем. Ча сам ма лан кі 
трап ля юць у тэ ле фон ныя сет кі 
жыл ля, і ток мо жа да бі рац ца да 
апа ра та. Мо жа ўда рыць то кам, 
ка лі дру гой ру кой да кра нуц ца 
да прад ме та з доб рай пра вод-
на сцю (ха ла дзіль нік, праль ная 
ма шы на і інш.).

КІ ШЭЧ НАЯ ІН ФЕК ЦЫЯ
Па ста ян на са чы це за чыс-

ці нёй рук дзі ця ці. Пры ву чы це 
мыць ру кі да дат ко ва пас ля вяр-
тан ня з ву лі цы або на вед ван ня 
пры бі раль ні.

Да вай це толь кі све жыя і све-
жа га та ва ныя пра дук ты, мя са, 
ры бу, доб ра пры га та ва ныя яй кі. 
Не да вай це ма лоч ныя пра дук ты, 
на бы тыя ў пры ват ні каў, без тэр-
міч най апра цоў кі.

Са чы це за тым, каб пра дук-
ты за хоў ва лі ся не на ста ле, а ў 
ха ла дзіль ні ку. Звяр тай це ўва гу 
на тэр мі ны прыдатнасці.

Ва ду і ма ла ко да вай це толь кі 
пас ля га та ван ня.

Фрук ты і ага род ні ну мый це 
га ра чай ва дой, а лепш яшчэ і 
па лі вай це кі пе нем.

Сы рую і га то вую ежу на ра-
зай це на асоб ных апра цоў чых 
дош ках.

Ву чы це дзі ця пла ваць так, 
каб пад час ку пан ня ва да не 
трап ля ла ў рот.

УКУС КЛЯ ШЧА
Апра цоў вай це адзен не спе-

цы яль ны мі хі міч ны мі срод ка мі 
пад час вы ез даў на пры ро ду. У 
ле се це ла па він на быць мак сі-
маль на сха ва на пад адзен нем.

Ка лі за ўва жы лі на це ле кля-
шча, за вя жы це ніт ку як ма га блі-
жэй да ха бат ка, кру га вы мі ру ха-
мі па ці ху асця рож на пад цяг вай-
це яго на верх. Апра цуй це мес ца 
ўку су ёдам ці спір там. Па ка жы-
це дзі ця ўра чу для пры зна чэн ня 
пра фі лак тыч на га ля чэн ня.

УКУС ЗМЯІ
Укус га дзю кі вы клі кае моц ны 

боль. Чым вы шэй тэм пе ра ту ра 
па вет ра, тым хут чэй раз ві ва ец-
ца ін так сі ка цыя.

З ран кі ад уку су трэ ба вы-
смак таць яд. Гэ та нель га ра-
біць та му, у ка го на гу бах ці ў 
ро та вай по лас ці ёсць трэ шчын кі, 
яз вач кі ды ран кі. Ме ра эфек тыў-
ная толь кі ў пер шыя 20–30 хві лін 
пас ля ўку су. По тым трэ ба зма-
заць мес ца ўку су ан ты сеп ты кам, 
на клас ці па вяз ку. Па цяр пе ла му 
па трэб ны поў ны спа кой, не аб-
ход на піць шмат вад ка сці. Пас-
ля ака зан ня пер шай да па мо гі 
трэ ба да ста віць па цяр пе ла га ў 
блі жэй шую ме ду ста но ву.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Па ра ды да рос лым Па ра ды да рос лым   ��КалейдаскопКалейдаскоп  ��

Ра туй це дзя цей пра віль на 
ТАЛІСМАНАМІ ЧЭМПІЯНАТАЎ СВЕТУ ПА ФУТБОЛЕ БЫЛІ ЗВЯРЫ, ХЛОПЧЫКІ,  АПЕЛЬСІН І... ІНШАПЛАНЕЦЯНЕ


