
6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00 М/ф «Лі га Watchcar». (6+)
9.30, 3.30 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
9.50, 3.50 М/ф «Фік сі кі». (0+)
10.10 М/ф «Ма ры нін і яго сяб-
ры». (0+)
10.40 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
11.10 Ані ма цый ны фільм «Не-
ве ра год ны Блін кі Біл». (6+)
13.00 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+)
15.00 Се ры ял «Та та вы доч кі». 
(12+)
17.00 Ба я вік «Рэд-2». (12+).
19.10 Ба я вік «Джэк Ры чэр». 
(16+).
21.50 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
0.00 Жа хі «Крык-4». (16+).
2.00 «Уз ва жа ныя лю дзі» 
(16+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.05 «Аляк сандр Не ўскі». Маст. 
фільм.
8.55 «Кот Ле а польд». М/ф.
9.50 «Звы чай ны кан цэрт».
10.20 «Больш, чым ка хан не». 
Юрый Ні ку лін і Тац ця на Па-
кроў ская.
11.00 «Ка лі дрэ вы бы лі вя лі кі-
мі». Маст. фільм.
12.35 Ула да фак та. «Па мес ны 
са бор. Ад наў лен не па тры яр-
шаст ва».
13.20 «Гёй гёль скі на цы я наль ны 
парк». Дак. фільм.
14.10 Маст. фільм «У Цэнт-
раль ным пар ку».
15.40 Гіс то рыя мас тац тва. Мі-
ха іл Пі ят роў скі. «Эр мі таж ныя 
тра ды цыі ўза е ма ад но сін з но-
вым мас тац твам».

16.40, 1.35 «Шу каль ні кі». «Сак-
рэт ныя аген ты фаб ры кі «Зін-
гер».
17.25 «Гуль ня ў бі сер». «Паэ зія 
Кан стан ці на Баль мон та».
18.10 Ка хан не ў мас тац тве. 
«Саль ва дор Да лі і Га ла Элю-
ар». Дак. фільм.
19.00 Вя лі кая опе ра — 2017.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 Парт рэт па ка лен ня. «Яго 
дач ка». Маст. фільм.
23.45 Квар тэт Да ні э ля Юме ра. 
Кан цэрт на джа за вым фес ты-
ва лі ў В'е не.
0.40 «Гёйгёльскі на цы я наль ны 
парк». Дак. фільм.
2.20 «Шэ ры Воўк энд Чыр во ная 
Ша пач ка». «Цу доў ны Го ша». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс то-
рыя рус ка га ро ка». Гурт «Стран-
ные игры». 2-я част ка (16+).
6.55, 8.25, 11.00, 12.55, 14.35, 
15.40, 17.00, 18.55, 20.35, 
23.10, 2.05 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.20, 13.20, 19.20, 1.00 Маст. 
фільм «12 крэс лаў». (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.10, 18.10 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1983. 2009 год (16+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
21.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
22.00 Маст. фільм «Хто па е дзе 
ў Трус ка вец». (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
3.45 «На ро джа ныя ў СССР». 
30-год дзе пра гра мы «Му зыч ны 
ліфт». (12+).

3.00, 2.15 Watts. Топ-10.
3.30, 13.00 Watts.

4.00, 9.45, 15.00, 20.30 Ве ла-
спорт (трэк). «Шэсць дзён Лон-
да на».
6.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Плэй-оф.
8.15, 12.00 Аў та гон кі. Се рыя 
WTCC.
10.45, 13.15, 19.30 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту.
16.30 Фут бол. Юнац кі чэм пі я-
нат све ту (U-17). Матч за трэ-
цяе мес ца.
17.15, 1.15 Фут бол. Юнац кі чэм-
пі я нат све ту (U-17). Фі нал.
0.45 Аў та гон кі. Су пер ку бак 
Porsche.

1.20 Ка ме дыя «Ма шы на ча су 
ў джа ку зі». (16+).
3.20 Ка ме дыя «Вяр тан не вы со-
ка га блан дзі на». (12+).
4.50 Ка ме дыя «За ка ха ны і бяз-
зброй ны». (16+).
6.35 Ка ме дыя «Як снег на га-
ла ву». (16+).
8.20 Ка ме дыя «Вя лі кі куш». 
(16+).
10.20 Ка ме дыя «Ме ся цо вая 
афё ра». (18+).
12.10 Дра ма «Псі ха ана лі тык». 
(18+).
14.10 Ме лад ра ма «За ру ча ныя 
асу джа ныя». (16+).
15.50 Ка ме дыя «Па мя таю — не 
па мя таю». (12+).
17.15 Ка ме дыя «За лі ко вы вы-
клад чык». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Так сі». (16+).
21.05 Ка ме дыя «Так сі-2». 
(16+).
22.45 Ка ме дыя «За бой ны 
агень чык». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «13 зна каў за дыя ка» 
(12+).
11.15, 5.20 «Хро ні кі мас коў ска-
га по бы ту» (16+).
12.05, 2.15 «Як зму чыць па лю-
боў ні цу за сем дзён». Се ры ял 
(16+).

15.30 «Во сень скі ма ра фон». 
Дра ма (12+).
17.10 «Па пя луш ка 2:0» (16+).
18.05 «Зра бі мне зор ку» (16+).
18.35 «10 са мых» (16+).
19.10, 1.25 «Звез да ну тыя» 
(16+).
20.10 «Вы ха ван не і вы гул са бак 
і муж чын». Ме лад ра ма (12+).
22.05 «Ка лі я за ста ну ся». Дра-
ма (12+).
23.55 «Ві зі цё ры». Се ры ял 
(16+).

6.10 Су жэн цы Мор ган ва ўцё-
ках (16+).
8.10 Зом бі па іме ні Шон (16+).
10.10 Сэр ца дра ко на (12+).
12.10 Бе ла снеж ка: помс та гно-
маў (12+).
14.20 Га лод ныя гуль ні: сой ка-
пе ра смеш ні ца. Част ка І (12+).
16.40 Асу джа ныя за ру ча ныя 
(16+).
18.25 Зла дзюж кі (12+).
20.10 Ня вес та, якая ўцяк ла 
(12+).
22.25 Кра мер су праць Кра ме-
ра (16+).
0.30 Быць Джо нам Мал ка ві чам 
(16+).
2.30 Па-за ча сам (16+).
4.20 Вя лі кі куш (16+).

6.20 Ста рыя кля чы. (12+).
8.55 Пі раМ ММі да. (16+).
11.10 Пе ра клад чык. (16+).
12.40 Ге рой на ша га ча су 
(Бэ ла). (12+).
15.00 Ня ўлоў ныя. (16+).
17.00 Ня ўлоў ныя. Апош ні ге-
рой. (16+).
18.40 Урфін Джус і яго драў ля-
ныя сал да ты. (0+).
20.20 Аг ні вя лі кай вёс кі. (12+).
21.55 Дом. (16+).
0.35 Бла га сла ві це жан чы ну. 
(12+).
2.55 Ня ўлоў ныя. Банг кок. (16+).
4.30 Пры кід ва ю чы ся ах вя рай. 
(16+).

6.00 Зай маль ная на ву ка. (12+).
6.50, 13.25, 4.20 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці. (12+).
8.05 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
8.50, 14.55 Аў та-SOS. (12+).
9.35 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
10.25 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
11.10 Зо ла та Юка на. (12+).
11.55 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).
12.40 Ча ла век су праць 
YouTube. (12+).
15.40 Ша ша праз пек ла. (12+).
16.25 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
17.10, 20.15 Аста на: го рад бу-
ду чы ні (12+).
17.55, 21.00 Ге ній. (12+).
18.45, 2.45 Дру гая су свет ная 
вай на: пек ла пад ва дой. (16+).
21.55 Па па су праць Гіт ле ра. 
(16+).
23.20 Тай ныя гіс то рыі. (12+).
23.45, 2.00 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная. (16+).
0.30 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
1.15 На ву ка бу ду чы ні. (12+).

8.00 Най леп шы ма дэ ліст. (6+).
9.00, 20.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
10.00 Што маг ло пай сці не так? 
(16+).
11.00 Го рад на вы ва рат. (12+).
12.00 Го лыя і на па ло ха ныя ХL. 
(16+).
13.00 Апе ра цыя «Вы ра та ван не 
до ма». (12+).
14.00, 1.00, 7.10 Бра ты Ды зель. 
(16+).
15.00, 0.00 Ма дэль для збор кі. 
(16+).
16.00, 19.30 Біт вы за кан тэй-
не ры. (12+).
21.00 Эд Ста фард: які вы жыў. 
(16+).
22.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю. 
(6+).
23.00 Да ро гі Ра сіі. (12+).
4.40, 6.45 Аку лы аў та тар гоў 
з Да ла са. (12+).

6.00 Іс насць.
6.25 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла 
на Дзі міт раў скую баць коў скую 
су бо ту.
6.35 Ме лад ра ма «Ка ці на 
шчас це». 1—2-я се рыі (16+).
8.20 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.55 Да ча (12+).
10.30 Транс фар ма цыя (12+).
11.10 Зда роўе (12+).
12.10 50 рэ цэп таў пер ша га 
(12+).
12.50, 22.50 Ка ме дыя «Сва-
ты-3» (12+).
14.00 «Я ве даю» (6+).
15.15 Кра і на.
15.45 Ка ме дыя «Сва ты-3» 
(12+).
17.00 Ме лад ра ма «Не шка дую, 
не за ву, не пла чу» (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Шчас лі вы ве чар.
0.55 Дзень спор ту.

7.00 За над та шмат хвас тоў 
(6+).
7.30 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.55 Ані ма цый ны фільм «Ка ра-
пу зы ў Па ры жы» (0+).
9.15, 20.40 Тэ ле ба ро метр.
9.20 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).
10.20 «Вя сел ле ўсля пую» 
(16+).
11.50, 20.45 «Па нен ка-ся лян-
ка» (16+).
13.00 Ані ма цый ны фільм 
«Кунг-фу Пан да-2» (6+).
14.35 Ме лад ра ма «Мод ная 
ма мач ка» (12+).
16.45 Ка пей ка ў ка пей ку 
(12+).
17.25 «На ву чы жон ку ру ліць» 
(16+).
18.30 Фан тас ты ка «Каў боі су-
праць пры шэль цаў» (12+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.05 «ЛавЛавСаr» (16+).
23.15 Ба я вік «Но вы ча ла век-
па вук» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.15, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 14.30, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.50 «Веч ны кліч». Ме лад ра-
ма. 4-я се рыя (12+).
10.00 «Ха та на ха ту».
10.55 «Бе ла рус кая кух ня». 
Кра па ні кі.
11.25 «Бе ла русь як пес ня». ВІА 
«Ча раў ні цы».
11.50 «На ву ка ма нія» (6+).
12.20 «Вы со кі блан дзін у 
чор ным ча ра ві ку». Ка ме дыя 
(12+).
13.50 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Грод на (6+).
14.35 «Ка мер тон». Мас так Вік-
тар Доў нар.
15.05 «Ме ло дыі ле та». «Пес ні 
для ду шы».
16.00 «Апош ні дзень». Ле а нід 
Бы каў (12+).
16.35 «Вы крас ці Бель ман до». 
Маст. фільм (12+).
18.25 «Чыс тае не ба». Дра ма 
(12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Час кі но». «Ліс та пад».
21.15 «Не хле бам адзі ным». 
Маст. фільм (12+).
23.05 «Час кі но».
23.15 «Блеф». Ка ме дыя 
(12+).

7.55 Ха кей. КХЛ. «Ёке рыт» 
(Хель сін кі) — «Ды на ма-Мінск».
19.45 Ха кей для ўсіх.
10.15 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
11.00, 21.30 Тэ ніс. WTА. Вы ні ко-
вы тур нір. Сін га пур. 1/2 фі на лу.
13.05 Спорт-мікс.
13.15 «На шы. Вя ча слаў Ха ра-
не ка».
13.35 «На шы. Ле а нід Та ра нен-
ка».
13.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
14.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «То-
тэн хэм».
16.25 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Іс лач» 
(Мін скі р-н) — «Ды на ма-Мінск». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

19.00, 21.20 Спорт-цэнтр.
19.10 Спорт-мікс.
19.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Борн мут» — «Чэл сі». (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
7.05 Ме лад ра ма «Жан чы на 
для ўсіх» (16+).
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Спорт» 
(0+).
9.20 «Зда роўе» (16+).
10.30 «Смак» (12+).
11.15 «Ідэа льны ра монт» (12+).
12.20 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
13.10 «Гас ці ні ца «Ра сія». За 
па рад ным фа са дам» (12+).
14.10 Се ры ял «Ба бін бунт, 
або Вай на ў На ва сёл ка ве» 
(16+).
16.15 (з суб ціт ра мі), 21.00 На-
ві ны спор ту.
16.20 «Ера лаш» (6+).
16.35 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
17.35 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+).
19.05 «Мой біз нес» (16+).
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
21.10 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
23.50 «Пра жэк тар пэ рыс хіл-
тан» (16+).
0.40 «Ка ра лі фа не ры» (16+).

6.00 «Да ку мен таль ны пра ект» 
(16+).
8.25 «Бонс ці кі news» (6+).
8.35 «Тай ны Чап ман» (16+).
9.30 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
10.25 «Тэ ле док тар» (12+).
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.35 «Ра монт па-сум лен на-
му» (16+).
12.15 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма» (16+).
13.10 «Усім па кат ку» (16+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
13.45 «Ад кры тая раз мо ва».
14.00, 1.40 Ка ме дыя «Блан-
дзін ка за вуг лом». (12+).
15.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.40 «Пад да хам на ву кі. Тай ныя 
пра ек ты спец служ баў» (16+).

17.35 Ка ме дыя «Зна ём ства 
з баць ка мі». (12+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ка ме дыя «Зна ём ства 
з Фа ке ра мі». (12+).
22.15 Ка ме дыя «Зна ём ства 
з Фа ке ра мі-2». (12+).
0.00 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).

7.50 «Са юз ні кі» (12+).
8.20 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь» 
(0+).
9.00 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.20 «Зда бы так рэс пуб лік. 
Зры ну тыя ка ло сы» (12+).
10.50, 22.35 Маст. фільм «Па-
кроў скія ва ро ты» (0+).
13.35 Маст. фільм «Па ча так» 
(12+).
15.30 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
16.15 Се ры ял «Фур ца ва. Ле-
ген да пра Ка ця ры ну». (16+).
1.10 Маст. фільм «Сюр прыз» 
(12+).
3.05 Маст. фільм «Ах, ва дэ-
віль, ва дэ віль...» (0+).
4.05 М/ф (6+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.15 Дэ тэк тыў «След ства вя-
дуць зна та кі». (16+).
11.00 Вест кі.
11.25 «Жы выя гіс то рыі». (12+).
12.15 «Пя цё ра на ад на го». 
(12+).
13.05 «На ша спра ва». (16+).
13.20 «Із май лаў скі парк». Вя лі кі 
гу ма рыс тыч ны кан цэрт. (16+).
15.25 Маст. фільм «Ца на ка-
хан ня». (16+).
19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 Маст. фільм «Шчас лі-
вая шэ рая мыш». (12+).
22.40 Маст. фільм «Па куль 
смерць не раз лу чыць нас». 
(12+).

5.45 «Аст рап раг ноз».
5.50 «Іх но ра вы». (0+).

6.30 Се ры ял «Зла чын ства бу-
дзе рас кры та». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён-
ня.
8.20 «Ура чэб ныя тай ны плюс». 
(12+).
8.55 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
9.25 «НЗ.by».
10.20 Га лоў ная да ро га. (16+).
11.00 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
(12+).
11.55 Ква тэр нае пы тан не. 
(0+).
13.20 «Як у кі но». (16+).
14.15 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
16.20 «След ства вя лі...» 
(16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». Ан-
фі са Чэ ха ва. (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты су пер! Тан цы». 
(6+).
22.25 Дзён ні кі «Уда ча ў пры да-
чу!» з «Еў ра опт».
22.30 Дэ тэк тыў «Кроп ка аб-
стрэ лу». (16+).
0.10 «Ква тэр нік НТБ у Мар гу-
лі са». Бас та. (16+).

9.00, 15.55, 19.00, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.15 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
9.25 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства».
11.05 Тры лер «Най леп шы 
стра лок» (12+).
13.00 Ме лад ра ма «Шу каю 
сяб ра на ка нец све ту» (16+).
14.35 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
14.40 М/ф (0+).
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
16.30 Тры лер «Ад ва кат д'яб-
ла» (16+).
19.05 Тры лер «Да ма ў аку ля-
рах і са стрэль бай у аў та ма-
бі лі» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.15 Дра ма «Ле ген да» 
(12+).
23.30 М/ф для да рос лых.
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А вы ве да лі?А вы ве да лі?  

Што пар у скла дзе 
сал дац кай 
аму ні цыі

Як толь кі ні на зы ва лі пры ста са-
ван не для да ста ван ня він на га 
кор ка з бу тэль кі: «бу тэ леч ны 
шруб», «ста лё вы чар вяк для 
вы цяг ван ня кор ка з бу тэ лек», 
«свяр дзё лак з т-па доб най руч-
кай». Гэ та ня дзіў на, бо на што-
пар бы ло вы да дзе на больш за 
350 па тэн таў. Хто толь кі ні згад-
ва ец ца ў лі ку яго вы на ход ні-
каў: С. Хен шэль з Анг ліі (1795), 
П. Каль мель з Фран цыі (1829), 
аме ры ка нец М. Бірн (1860) 
і мно гія ін шыя.

За доў га да вы на ход ства што па-
ра бу тэль кі з ві ном, ап тэч ныя пляш кі 
ад кры ва лі з да па мо гай звы чай на га 
ру жэй на га шом па ла. За тым хтось-
ці зда га даў ся, што бу дзе знач на 
зруч ней ад кры ваць бу тэль ку, ка лі 
на кан цы гэ та га шом па ла на кру ціць 
спі раль. Та му мож на ска заць, што 
ўсе на ступ ныя вы на ход ні кі толь кі 
ўдас ка на лі лі шом пал, пры зна ча ны 
за раз для вы шморг ван ня кор ка з 
бу тэль кі. Зрэш ты, доў гі час бу тэль-
ку з ві ном лёг ка мож на бы ло ад-
крыць без уся ля ка га што па ра: ко-
рак устаў ля лі ў рыль ца так, каб яго 
боль шая част ка зна хо дзі ла ся звон-
ку. Але па сту по ва кор ка вае дрэ ва 
рас ло ў ца не, вось і да вя ло ся яго 
эка но міць, цал кам уга ня ю чы ко рак 
у бу тэль ку. За мя ніць чым-не будзь 
кор ка вае дрэ ва ў той час бы ло не-
маг чы ма, ме на ві та гэ ты ма тэ ры ял 
не ўплы вае на смак і ко лер ві на.

У ЗША ў про даж па сту паў што-
пар, аб ста ля ва ны ба лон чы кам з 
вуг ля кіс лым га зам. Але на він ка не 
атры ма ла шы ро ка га пры мя нен ня, 
пры ад крыц ці бу тэль кі ко рак вы-
ля таў з та кой хут ка сцю, што мог 
сур' ёз на траў ма ваць ча ла ве ка.

Роб Хігс зра біў са мы вя лі кі што пар 
у све це: яго вы шы ня скла дае 165 сан-
ты мет раў, а ва га больш за 350 кг. 
Пра ца ваў май стар над та кой уні каль-
най пры ла дай ка ля трох га доў.

Ку піць што пар зу сім не скла да на: 
ён пра да ец ца паў сюд на і каш туе ня-
до ра га. Але не заў сё ды так бы вае, 
ста ра даў нія ўзо ры мо гуць сур' ёз на 
ўзба га ціць іх ула даль ні ка. На прык-
лад, што пар, зроб ле ны ў 1842 го-
дзе, быў пра да дзе ны на аў кцы ё не 
Chrіstіe's за 31 280 до ла раў. А ад-
ным з са мых вя до мых ка лек цы я не-
раў што па раў з'яў ля ец ца аме ры ка-
нец Дэйл Дэ керт. Збі раль ніц твам 
ён за ха піў ся яшчэ ў 1945 го дзе і 
са браў ка лек цыю, у якой больш за 
20 000 асоб ні каў са 136 кра ін све ту.

Швей цар скія вай ско выя на жы 
ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю ва 
ўсім све це. Ці ка ва, што нож амаль 
цал кам вы раб ля ец ца ў Швей ца-
рыі. Акра мя што па ра, які ро бяць 
у Япо ніі.

На па ле он Ба на парт, вя лі кі зна-
ток бур гунд ска га ві на, і пра ін шых 
пра яў ляў кло пат: па яго за га дзе ў 
склад сал дац кай аму ні цыі аба вяз-
ко ва ўва хо дзіў што пар.

А вось фі зі кі за пэў ні ва юць, што 
бу тэль ку ві на лёг ка мож на ад крыць 
без да па мо гі што па ра. Да стат ко ва 
рэз ка ўда рыць да лон ню па дон цы 
бу тэль кі, і ко рак вы ле ціць — спра-
цуе эфект гід раў ліч на га ўда ру




