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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.09 20.12 14.03
Вi цебск — 5.56 20.04 14.08
Ма гi лёў — 5.59 20.02 14.03
Го мель — 5.59 19.55 13.56
Гродна — 6.24 20.26 14.02
Брэст    — 6.28 20.24 13.56

Iмянiны
Пр. Евы, Еўдакіі, Аляксея, Аркадзя, 
Васіля, Маркела, Мікалая, Міхея, 
Уладзіміра, Фёдара, Фядоса.
К. Монікі, Тодара, Цэзара, Юзафа.

Месяц
Апошняя кварта 28 жніўня. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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Па га ры зан та лі: Лі січ ка. Апень ка. Ор ша. Аба бак. 
Жы та. Акр. Раз рад. Эра. Кін ша са. Спі ка. Сет ка. Ча га. 
Ка рэ та. Ка на ва. Ба ло та. Вол. Лак. Ка нец. Бу гай. Лаг. 
Гмі на. Рэ га та. Ара ва. Абат. Да та. Са му рай. Ма ён так.

Па вер ты ка лі: Ры жык. Куб. Абух. Тэ нар. Эко лаг. 
Жарт. Тайм. Каз ка. Абак. Ба кас. На ра да. «Ко дак». 
Абай. Брэст. Хват. Пеш ка. Атам. Кра са. Кар. Ла па. Зніч. 
Ка ра ве ла. Ачаг. Во цат. Грузд. Апал. Га ра док.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

— Чаму ты шаркаеш увесь час?
— Звычка з-за майго ката: ідзеш 

ноччу, цёмна... лепш штурхнуць, чым 
наступіць.

Як раз зла ваць жан чы ну ў 2 дзе ян ні?
1. Сфа та гра фа ваць яе.
2. Не па ка заць ёй гэ тую фа та гра фію.

Бабка пытаецца ў дзеда:
— А хто гэта выпіў усю брагу?
Дзед:
— Дамавік.
Голас з-за печкі:
— Не мані!
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1652 год — атры ма лi герб га ра ды Слуцк, Клецк, Ка пыль. 
Яны ад но сяц ца да гiс то ры ка-ге раль дыч ных пом нi каў 

Бе ла ру сi. На гер бе Слуц ка на ма ля ва ны Пе гас — сiм вал на тхнё най 
паэ тыч най твор час цi. Ён з'яў ляў ся ад ным з пер са на жаў ста ра жыт на-
грэ час кай мi фа ло гii, а ў но вы час раз гля да ец ца як iс то та, якая злу чае 
жыц цё вую сi лу ка ня i сва бод ны па лёт птуш кi, i аса цы ю ец ца па гэ тай 
пры чы не з апан та ным ду хам паэ та, што пе ра адоль вае зям ныя пе ра-
шко ды. У Пе га са ў гер бе Слуц ка пры сут нi чае нi з чым не па раў наль-
ны ат ры бут, ха рак тэр ны толь кi для гэ та га ма люн ка, — по кры ва чыр-
во на га сук на з за ла той ма на гра май «RD» пад кня жац кай ка ро най. 
Яна азна чае «Radivil Dux» — «князь Ра дзi вiл» — iмя, якое не па рыў на 
звя за на са слаў най гiс то ры яй ста ра жыт на га го ра да Слуц ка. У афi-
цый ным ге раль дыч ным сiм ва ле Клец ка зме шча ны чор ны па ляў нi чы 
ра жок i ве лi ка кня жац кая ка ро на цём на-ма лi на ва га ак са мi ту з аб ля-
моў каю з гар на стая, тры ма за ла ты мi ду га мi, усе яны мi жам чу жы на мi, 
над якi мi — за ла тая дзяр жа ва з кры жам. Гэ та тлу ма чыц ца тым, што 
Клец кае княст ва ў XIV—XV стст. на ле жа ла вяр хоў ным кi раў нi кам 
ВКЛ. Герб го ра да Ка пы ля ўяў ляе са бой за ла ты па ляў нi чы ра жок з 
за ла той фур нi ту рай у за ла тым по лi ба роч на га шчы та.

551 год да на шай эры — у кi тай-
скай пра вiн цыi Лу на ра дзiў ся 

Кун Фу-цзы, больш вя до мы як фi ло саф, 
па лi тык i на стаў нiк Кан фу цый — за сна-
валь нiк дзяр жаў най рэ лi гii Кi тая — кан фу-
цы ян ства. Жыц цё Кан фу цыя, у па раў на ннi 
з яго ве лi зар ным уплы вам на цы вi лi за цыю, 
бы ло на дзi ва спа кой ным, на ват сум ным. 
Але кi тай цы лi чаць яго iдэа льным i ка жуць, 
што жыц цё на стаў нi ка бы ло «прос тым i 
са праўд ным». На огул, ас но вай фi ла со фii 
Кан фу цыя з'яў ля ец ца ўпэў не насць у тым, што лю бы ча ла век мо жа 
стаць леп шым i ра зум ней шым, а так са ма ве ра ў здоль насць звы-
чай на га ча ла ве ка стаць ле ген дай i на ват паў бо гам.

1938 год — 75 га доў та му на ра дзiў ся (г. Мiнск) Ле а нiд Ры го-
ра вiч Крас неў скi, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не ма шы на бу-

да ван ня, док тар тэх нiч ных на вук (1991), пра фе сар (2002), член-ка-
рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сi (2004). Аў тар на ву ко вых да сле да ван няў i 
рас пра цо вак па тэ о рыi i тэх нi цы аў та ма тыч на га кi ра ван ня ма бiль-
ны мi ма шы на мi.

Анд рэй ВО ЛЯН,
па лi тыч ны дзе яч, фi ло саф, iдэ о лаг Рэ фар ма цыi:

«Уся ля кая праз мер насць пе ра тва ра ец ца ў за га ну».

Спа чат ку вар та ад зна чыць, што 
якасць за га ру за ле жыць не толь кi ад 
коль кас цi га дзiн, пра ве дзе ных на со-
ней ку, але i ад ты пу ску ры ча ла ве ка, i 
ад мес ца, дзе ён за га раў. На прык лад, 
«паў днё вы» за гар змы ва ец ца хут чэй, 
чым за гар, атры ма ны ў ся рэд няй па-
ла се.

Сак рэт 1:
ка рыс тай це ся крэ ма мi 
з па зна кай «after sun» 

Куп ля ю чы сон ца ахоў ныя крэ мы, 
не за будзь це ся пра пра лан га та ры 
за га ру — срод кi, якiя за ма цоў ва юць 
све жа атры ма ную пiг мен та цыю ску-
ры. Вы зна чыць гэ тыя срод кi не скла-
да на: на iх ёсць па зна ка «after sun». 
Акра мя та го, што яны да па ма га юць 
за га ру не «змыц ца» ад ра зу ж пас ля 
яго атры ман ня, пра лан га та ры змя-
шча юць рэ чы вы, якiя аха лодж ва юць 
мес ца за га ру, зды ма юць па чыр ва-
нен не i ўвiль гат ня юць пе ра су ша ную 
сон цам ску ру.

Ка лi ў са ста ве срод ку ёсць эк-
страк ты зя лё на га чаю, гра на та i ка-
ва вых ягад, гэ та ме на вi та тое, што 
вам па трэб на.

Сак рэт 2:
увiль гат няй це ску ру 

За пры ваб ны смуг лы ко лер ску ры 
мы пла цiм яе абяз вод жван нем. На ску-
ры, якой бра куе вiль га цi, за гар вы гля-
дае не цёп ла-ка рыч не вым, а змярц ве-
ла-шэ рым. Та му вар та па кла па цiц ца 
пра iн тэн сiў нае ўвiль гат нен не ску ры як 
звон ку, так i знут ры.

Увiль гат няль ныя крэ мы для це ла i 
тва ру з алоэ i алан та i нам цу доў на спра-
вяц ца з пер шай за да чай, гэ так са ма, 

зрэш ты, як мас кi i 
сы ва рат кi з глi цэ ры-
най, гi я лу ро на вай 
кiс ла той. А ўвiль гат-
нен не ску ры знут ры 
вы атры ма е це, ка лi 
бу дзе це што дня вы-
пi ваць не менш як 
паў та ра лiт ра чыс тай 
ва ды.

Сак рэт 3:
на ладзь це 
ад мыс ло вае 
хар ча ван не 

Пра чыс тую ва ду 
мы ўжо ска за лi. Ця-
пер не каль кi слоў 
пра хар ча ван не. 
Еш це пра дук ты, ба-
га тыя на лi ка пiн, ты ра зiн i рэ цi нол. Усе 
гэ тыя рэ чы вы аба ра ня юць ад сон ца 
ва шу ску ру, а ты ра зiн яшчэ i спры-
яе вы пра цоў цы ме ла нi ну, ад яко га 
за ле жыць па цям нен не ску ры. Та му 
на ва шым ста ле па ста ян на па вiн ны 
пры сут нi чаць тлус тая ры ба, алiў ка вы 

алей, яла вiч ная пе чань, яеч ныя жаў-
ткi, аб ры ко сы, морк ва, гар буз, ды ня, 
шпi нат.

Па мя тай це, што рэ цi нол за свой ва-
ец ца ра зам з тлу шча мi, та му морк ву 
лепш ес цi з ня тлус тай смя та най або 
але ем.

Сак рэт 4:
пад трым лi вай це ску ру аў та за-
га рам 

Ка лi вам не ўда ло ся атры маць жа-
да ную ша ка лад насць пад час ад па-
чын ку, кам пен са ваць не да хоп сон ца 
вы мо жа це з да па мо гай аў та за га ру. 
Але апош нi не толь кi за мя няе са праўд-
ны за гар, але i да па ма гае ўтры маць 
на яў ны. Толь кi па чы наць пры мя няць 
аў та за гар трэ ба да та го, як па цьмя-
нее на ту раль нае ка рыч не вае ад цен не. 
Асноў нае пра вi ла — раў на мер на на но-
сiць сро дак, каб по тым не на гад ваць 
ле а пар да.

Сак рэт 5:
не на шкодзь це са бе 

За хоў ваць за гар круг лы год да па ма-
гае са ля рый. Ад нак, як бы нi ха це ла ся 
па грэц ца пад штуч ным со ней кам, ра-
бiць гэ та час та не вар та: ме на вi та з вя-
лi кай па пу ляр нас цю са ля ры яў у апош-
нiя дзе ся цi год дзi звяз ва юць ме ды кi 
вы со кую час та ту за хвор ван ня на рак 
ску ры.

Ад лаз нi i са ўны так са ма лепш ус-
тры мац ца. Пад уз дзе ян нем па ры i вы-
со кай тэм пе ра ту ры з ар га нiз ма вы во-
дзiц ца вя лi кая коль касць вiль га цi, по-
ры ачы шча юц ца, але ску ра пры гэ тым 
моц на свят лее. А вось ван на з мар ской 
сол лю або роз ны мi але я мi, на ад ва рот, 
ка рыс ная. Ка лi не ад лу шчыць верх нi 
слой ску ры, то за гар бу дзе вы гля даць 
ня роў ным.

Ка лi вы хо ча це за ха ваць за гар, 
та ды трэ ба ўстры мац ца i ад роз ных 
ад бель валь ных срод каў. Та кi мi ўлас-
цi вас ця мi ва ло да юць агу рок, лi мон, 
чыс та цел i г. д. Пад iх уплы вам ску ра 
па свят лее, а за гар ста не не раў на мер-
ным. Не ка то рыя кас ме тыч ныя срод кi 
змя шча юць эк страк ты зга да ных пра-
дук таў. Та му чы тай це, што на пi са на 
на ўпа коў цы.

Тое ж, як нi дзiў на, да ты чыц ца i 
не ка то рых вi даў эпi ля цыi: усё роў на, 
дзе вы ро бi це вас ко вую эпi ля цыю або 
шу га рынг (эпi ля цыя цук рам) — у са-
ло не цi до ма, вы нi кам ста не хут кае 
зняц це цём на га слою ску ры.

Пад рых та ва ла
Воль га КУ ЛIН КО ВIЧ

�

ЯК ЗА ХА ВАЦЬ ЗА ГАР:
5 САКРЭТАЎ 

Салон прыгажосціСалон прыгажосці  ��

— У вас да ку́ме нтаў ня ма! — так 
тлу ма чыў паш таль ён Печ кiн, ге-
рой вя до ма га мульт фiль ма, пры-
чы ну, па якой ад мо вiў ся вы да-
ваць па сыл ку ка ту. У рэ аль ным 
жыц цi праб ле мы з-за ад сут нас цi 
«да ку ́ме таў» у хат ня га га да ван ца 
мо гуць уз нiк нуць, на прык лад, у 
вы пад ку не аб ход нас цi ўзяць яго 
з са бой у па да рож жа. Тут без спе-
цы яль ных да зво лаў i пра цэ дур не 
абы сцi ся.

На ўлас ным аў то ў ме жах кра i ны, 
зра зу ме ла, мож на коль кi за ўгод на ва-
зiць ка тоў i са бак лю бо га па хо джан ня 
i ста ну зда роўя. А вось ка лi ня блiз кi 
шлях, у якi вам вы па ла вы пра вiц ца 
ра зам з га да ван цам, да вя дзец ца пе-
ра адоль ваць на аў то бу се, цяг нi ку цi 
са ма лё це, то тут спра ва зу сiм iн шая. 
Каб да ве дац ца, якiя да ку мен ты спат рэ-
бяц ца хвас та тай i кал ма тай iс то це для 
атры ман ня да зво лу на па да рож жа, мы 
звяр ну лi ся ў Мiн скую га рад скую ве тэ-
ры нар ную стан цыю.

Як па тлу ма чы лi там, перш за ўсё 
пе рад збо ра мi ў да ро гу вар та на ве дац-
ца з га да ван цам у блi жэй шую ве тэ ры-
нар ную стан цыю. Ка лi ва ша па езд ка 
не вы хо дзiць за ме жы Бе ла ру сi, то тут 
да стат ко ва ве тэ ры нар на га па свед чан-
ня аль бо да вед кi (тып да ку мен та за-
ле жыць ад та го, цi вы яз джа е це вы за 
ме жы воб лас цi, док тар аба вяз ко ва за-
пы та ец ца пра гэ та i вы дасць ад па вед-
ную па пе ру). Ужо на вак за ле, пад час 
на быц ця квiт коў, вар та па пя рэ дзiць ка-
сi ра пра тое, што вы збi ра е це ся ехаць 

ра зам са сва iм ча ты рох но гiм (цi кры ла-
тым) сяб рам. У кож на га пе ра воз чы ка 
для та кiх вы пад каў ёсць свае пра вi лы 
i та ры фы. На прык лад, у цяг нi ках Бе ла-
рус кай чы гун кi за пра воз ад на го са ба кi 
буй ной па ро ды, дроб най свой скай жы-
вё лы цi птуш кi ў ва го нах з ну ма ра ва-
ны мi мес ца мi (акра мя СВ) да вя дзец ца 
за пла цiць як за 20 кi ла гра маў ба га жу.

Ка лi ж раз мо ва iдзе пра па да рож жа 
на са ма лё це, тут iс ну юць свае, кры-
ху больш скла да ныя па тра ба ван нi. У 
за леж нас цi ад кра i ны, у якую вы на кi-
роў ва е це ся, у афарм лен нi да ку мен таў 
мо гуць быць свае ню ан сы. На прык лад, 
каб бес пе ра шкод на пры ехаць з жы вё-
лай у кра i ны Еў ра са ю за, аба вяз ко ва 
па трэб на мець на га да ван ца паш парт 
мiж на род на га ўзо ру, ве тэ ры нар ны сер-
ты фi кат (фор ма №6). Яшчэ жы вё ла 
па вiн на быць аба вяз ко ва за га дзя пры-
вi та ад ша лен ства, мець спе цы яль ны 
чып, якi ўжыў ля ец ца пад ску ру, i прай-
сцi клi нiч ны агляд за су ткi да ад' ез ду. 
Ве тэ ры нар ны сер ты фi кат за паў ня ец ца 
на рус кай i анг лiй скай мо вах.

Для да зво лу транс пар цi роў кi жы вё-
лы ў асоб ныя кра i ны (та кiя, як Вя лi ка-
бры та нiя, Маль та, Шве цыя, Iр лан дыя) 
па тра бу ец ца пра вес цi аб сле да ван не 
га да ван ца на на яў насць у яго ан ты це-
лаў (да ша лен ства). У Бе ла ру сi про бу 
для та ко га аб сле да ван ня бя руць i рых-
ту юць у Мiн скай га рад ской ла ба ра то-
рыi, але пра вес цi яго мож на аль бо ў 
Маск ве, аль бо ў Лiт ве, i ад во зiць ма тэ-
ры ял ту ды па вi нен гас па дар жы вё лы.

Ка лi ваш га да ва нец на мо мант пад-
рых тоў кi да па езд кi не ба чыў ад ве тэ-

ры на раў нi я кай iн шай пра цэ ду ры, чым 
апра цоў ка ад блох, да вя дзец ца па чы-
наць збо ры за га дзя, а дак лад ней — за 
ме сяц (пры на яў нас цi ўсiх да ку мен таў 
i вак цы на цыi да стат ко ва прый сцi за 
дзень да ад' ез ду).

На якiя ж вы дат кi вар та раз лiч ваць, 
рых ту ю чы кал ма та га-хвас та та га ў па-
езд ку?

Як рас ка за лi ў Мiн скай га рад ской 
ве тэ ры нар най стан цыi, за бланк i 
афарм лен не ве тэ ры нар на га паш пар-
та да вя дзец ца за пла цiць 18,4 ты ся-
чы руб лёў. Пры шчэп ка комп лекс най 
вак цы най абы дзец ца ў су му, кры ху 
боль шую за 130 ты сяч руб лёў. Да дай-
це да гэ та га ве тэ ры нар ны да ку мент 
(да вед ка цi па свед чан не), кошт яко га 
скла дае ад 65 да 75 ты сяч руб лёў, i 
чы пi ра ван не (ка ля 127 ты сяч). У су-
ме — пры клад на 350 ты сяч руб лёў, у 
за леж нас цi ад кош ту рас ход ных ма тэ-
ры я лаў на мо мант пра вя дзен ня ве тэ-
ры нар ных пра цэ дур.

Да рэ чы, мо жа ўзнiк нуць пы тан не, 
як га да ва нец пе ра ня се ўжыў лен не пад 
ску ру чы па, якi змя шчае ў са бе ўнi каль-
ны ну мар, што пры свой ва ец ца жы вё ле 

i счыт ва ец ца пад час 
пе ра ся чэн ня мя жы з 
да па мо гай спе цы яль-
на га пры ста са ван ня. 
Як за пэў нi лi спе цы я-
лiс ты, нi я кiх змен у ста-
не зда роўя га да ван ца 
не зда рыц ца. Чып мае 
па мер, кры ху боль шы 
за ры са вае зяр нят ка, 
а та му не пры ня се нi-
я кiх ня зруч нас цяў.

Трэ ба ад зна чыць, 
што вак цы на цыя, 
апра цоў ка, да сле да-
ван нi роз на га кштал-
ту, афарм лен не ве тэ-
ры нар на га паш пар та 
i чы пi ра ван не пра во-
д зяць як дзяр жаў ныя 
ве тэ ры нар ныя служ-
бы, так i пры ват ныя 
ве тэ ры нар ныя клi нi-
кi, якiя ма юць на гэ та 
спе цы яль ны да звол. 
А вось для атры ман ня ве тэ ры нар ных 
да ку мен таў (да ве дак i сер ты фi ка таў) 
мож на звяр тац ца толь кi ў дзяр жаў ныя 
ве тэ ры нар ныя служ бы.

Вя до ма, акра мя да ку мен таў для 
транс пар цi роў кi жы вё лы, спат рэ бiц ца 
спе цы яль ная клет ка, скры ня цi сум ка. 
Ка лi гэ та вя лi кi са ба ка, то вар та па-
кла па цiц ца пра на морд нiк i ашый нiк. 
Што ж да ты чыць хар ча ван ня для жы-
вё лы пад час па езд кi, то тут не трэ ба 
нi чо га вы дум ляць. Най леп шым ва ры-
ян там бу дуць тыя пра дук ты, якi мi вы 
кор мi це га да ван ца ўвесь час. I апош нi 

мо мант — для вас, на ва коль ных i са-
мой жы вё лы па жа да на, каб па езд ка 
пра хо дзi ла «без эмо цый». Зда ра ец-
ца, лю бi мы га да ва нец над та нер во ва 
пе ра но сiць шум, пры сут насць чу жых 
лю дзей i ня звык лыя аб ста вi ны, якi мi 
су пра ва джа ец ца лю бы пе ра езд. Ка лi 
ра зу ме е це, што жы вё ла бу дзе «нер ва-
вац ца», мо жа це ска заць пра гэ та док-
та ру. Ён вы пi ша адзiн з за спа кой лівых 
прэ па ра таў, што пра да юц ца ў ве тэ ры-
нар ных ап тэ ках.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ
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ВУ СЫ, ЛА ПЫ I... ЧЫП!
ВОСЬ МОЙ ПРА ЯЗ НЫ

Для атры ман ня 
ве тэ ры нар ных да ку мен таў 
(да ве дак i сер ты фi ка таў) 
мож на звяр тац ца 
толь кi ў дзяр жаў ныя 
ве тэ ры нар ныя служ бы.

ДА РЭ ЧЫ IС НУ ЮЦЬ I ХАТ НIЯ РЭ ЦЭП ТЫ
ПАД ТРЫ МАН НЯ ЗА ГА РУ…

…апа лоск ван не або пра цi ран не ску ры чай най за вар кай, гу шчай ка вы. 
Па ды дзе тут i на стой ра мон ку або ваўч коў: 6 ст. лы жак тра вы за лi це лiт рам кi-
пе ню, тры май це пад на крыў кай 2 га дзi ны. Га то вым на сто ем мож на ка рыс тац ца 
кож ны дзень пад час ра нiш нiх пра цэ дур.

…мар коў ная мас ка: на дзя ры це морк ву на дроб най тар цы або вы цiс нi це 
кры ху мар коў на га со ку i змя шай це з не каль кi мi кроп ля мi алiў ка ва га алею. На-
ня сi це на ску ру не больш як на 10 хвi лiн, пас ля змый це. Праў да, та кая мас ка 
не па ды хо дзiць за над та блед най ску ры: яна не смуг лее, а жаў цее.

…та мат ная мас ка (яе мож на на ват на ўсё це ла на клад ваць). Спо саб пры га та-
ван ня: да мя ка цi 2—3 па мi до раў да да юць 1 ч. лыж ку алею, 1 ст. лыж ку ма ла ка i 
4 ст. лыж кi ня тлус та га тва ра гу.

Вы па мя та е це, ча го гэ та каш та ва ла? Не каль кi 
дзя сят каў га дзiн, пра ве дзе ных пад пя ку чым сон цам, 
рэ гу ляр ныя па ва ро ты це ла з бо ку на бок, мност ва 
бу тэ ле чак эмуль сiй i лась ё наў, якiя трэ ба бы ло 
ста ран на ўцi раць, каб пра ду хi лiць со неч ныя апё кi. 
Вя до ма, та кiя на ма ган нi не прай шлi мар на. Да кан ца 
вод пус ку вы атры ма лi ску ру з пры го жым брон за вым 
ад цен нем, якая, да та го ж, вы гля дае больш зда ро вай, 
а це ла зда ец ца больш строй ным i пры ваб ным. 
На жаль, ужо праз ме сяц пас ля за кан чэн ня пляж на га 
се зо на ад за га ру мо жа за стац ца толь кi па мяць 
на фо та здым ках. Як жа па доў жыць яго iс на ван не?
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