
11 верасня 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ8

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.35 19.36 13.01
Вi цебск — 6.24 19.27 13.03
Ма гi лёў — 6.25 19.26 13.01
Го мель — 6.24 19.21 12.57
Гродна — 6.51 19.51 13.00
Брэст    — 6.53 19.50 12.57

Iмянiны
Пр. АДСЯЧЭННЕ ГАЛАВЫ ІААНА 
ПРАДЦЕЧЫ.
К. Прота, Пятра, Фелікса, Яна, 
Яцка.

Месяц
Першая квадра 12 верасня. 
Месяц у сузор’і Стральца. 
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Па га ры зан та лi: Мас ле нi ца. Асi на. Го ран. Яд ро. Ха ла. 
На ра. Гай. Ма на. Не он. Сан. Ка нат. Цым ба лы. Бар. Ва за. 
Арол. Га ра. Га ле та. Да вер. Кры лан. Мо да. Ак тант. Ва та. 
Лад. Ама тар. На ган. Гар бу ша. Па рык. Ас та так. Крып тон.

Па вер ты ка лi: Моц. Ра дон. «Ды на ма». Рад. Авал. Ар-
гон. Са бо. Алег ра. Апа ла. Град. Му ар. Ныр ка. Нер па. Са ха. 
Лiт ва. Бак. Спi на. Гя ур. Лье. Шык. Аса. Ак тан. Акр. Ян ка. 
Ва ры ва. Ган чар. Лат. Зо ла та. Ге лiй. Трал. Нар ка ман.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АДКА ЗЫ 
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1805 год — на ра дзіў ся (вёс ка На-
га ро да ві чы, ця пер Дзят лаў скі 

ра ён Гро дзен скай воб лас ці) Ві кен цій Дма-
хоў скі, бе ла рус кі жы ва пі сец, тэ ат раль ны 
дэ ка ра тар. За сна валь нік бе ла рус кага пей-
заж на га жы ва пі су. Ву чыў ся ў Ві лен скім 
уні вер сі тэ це, ад на ча со ва зай маў ся жы ва-
пі сам у Яна Рус тэ ма. У 1831-37 га дах — у 
эміг ра цыі. Пас ля жыў у Віль ні, за тым — у 
вёс цы Бра цян ка ка ля На ва груд ка. Аў тар 
паэ тыч ных, эма цы я наль на на сы ча ных, 
стро гіх па кам па зі цыі края ві даў: «Ра ка 
Ня рыс», «Ра дзі ма», «Па жар у ле се», «На 
нач ле зе», гіс та рыч най кам па зі цыі «Кры-
жа кі пры аб ло зе крэ пас ці Пу ня» і ін шых. 
Зай маў ся афарм лен нем спек так ляў у Ві-
лен скім га рад скім тэ ат ры. Па мёр у 1862 
го дзе.

1973 год — у Чы лі быў зроб ле ны 
дзяр жаў ны пе ра ва рот: ва ен-

ная хун та на ча ле з ге не ра лам Пі на чэ там 
ад хі лі ла ад ула ды ўрад за кон на га прэ зі-
дэн та Саль ва до ра Аль ен дэ, які за гі нуў 
у час штур му 
прэ  з і  дэнц ка-
га па ла ца. У 
кан цы 1960-х 
у Чы лі з'е ха-
лі ся з уся го 
све ту на цысц-
кія ва ен ныя 

зла чын цы, якія ха ва лі ся ад пра ва суд дзя. 
Бы лыя эсэ саў цы слу жы лі кан суль тан та мі, 
экс пер та мі, а ча сам і кі раў ні ка мі ў ство-
ра ных хун тай канц ла ге рах у Ча ка бу ка, на 
вост ра ве Да сон, на Вог нен най Зям лі. Хоць 
Пі на чэт і хун та па ста ян на аб вя шча лі ся бе 
«аба рон ца мі хрыс ці ян скіх каш тоў нас цяў» 
і пад крэс лі ва лі свой руп лі вы ка та лі цызм, 
рэ прэ сі ям пры ва ен ным рэ жы ме пад верг-
лі ся ты ся чы ка та ліц кіх ак ты віс таў.

1943 год — 70 га доў та му на ра дзіў-
ся (вёс ка Сла бод ка Лю бан ска га 

ра ё на Мін скай воб лас ці) Ле а нід Мі хай ла віч 
Ла ба нок, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не фі зі я ло-
гіі, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі (1996), 
док тар ме ды цын скіх на вук (1990), пра фе сар 
(1993). Аў тар больш як 270 на ву ко вых прац 
у га лі не ге ран та ло гіі, ра дые бія ло гіі, фі зі я-
ло гіі.

Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ, 
па эт, пе рак лад чык:

«Коль кі ёсць кра сы цу доў най 
по руч з на мі,

Ка лі гля дзець ва кол 
дзі ця чы мі ва ча мі».

Адэ са, на ву лi цы.
— Лё ва, я за хап ля ю ся ва шы мi па чуц-

ця мi! Вы з Со фай ра зам жы вя це ўжо 30 
га доў i тым не менш, шпа цы ру ю чы па 
го ра дзе, заў сё ды тры ма е це ся за ру кi!

— Фi ма, ка лi я яе ад пу шчу, яна аба-
вяз ко ва што-не будзь ку пiць.

На чаль нiк за гад вае сак ра тар цы:
— Гэ ты лiст вель мi важ ны, та му па кла-

дзi це яго по бач са сва iм ла кам для па-
зног цяў.

Да па мо га псi ха ана лi ты ка гэ та, вя-
до ма, доб ра, але па ма цю кац ца знач на 
тан ней.

МАСАЖНЫ 
САЛОН

На па чат ку ве рас ня ад быў ся 
за кры ты прэм' ер ны па каз но ва-
га мо ла дзе ва га се ры я ла «Се зон 
ідэй», зня та га бе ла рус кім фа то-
гра фам Дзміт ры ем Яку ні ным за 
ўлас ны кошт.

«Се зон ідэй» рас па вя дае пра 
жыц цё крэ а тыў на га агенц тва 
«Граб лі» ва чы ма ма ла до го су пра-
цоў ні ка, вы пуск ні ка ўні вер сі тэ та, 
які ўлад ка ваў ся га лоў ным ды зай-
не рам.

Се ры ял — гэ та гіс то рыі пра дзя-
сят кі па дзей, — рас каз вае аў тар 
ідэі Дзміт рый ЯКУ НІН. — Мы вы-
бра лі пі яр-агенц тва як клю ча вое 
мес ца дзе ян ня, бо ту ды звяр та ец ца 
шмат аб са лют на роз ных клі ен таў, і 
іх па жа дан ні мо гуць быць не прад-
ка заль ны мі. Гэ та да зва ляе сю жэ ту 
быць на сы ча ным, з мност вам не па-
доб ных гіс то рый.

За год мы ад зня лі 8 се рый пра-
цяг лас цю па 20-27 хві лін. Пас ля 
дру гой се рыі ста ла зра зу ме ла, што 
па трэб на да па мо га пра фе сій ных 
сцэ на рыс таў. На шым пра ек там 
за ці ка ві лі ся аў та ры па пу ляр най 
ра сій скай тэ ле пе ра да чы «Вя лі кая 
роз ні ца», з які мі мы з за да валь нен-
нем ста лі су пра цоў ні чаць.

За раз вя дзём пе ра мо вы аб про-
да жах. Бу дзем пра па ноў ваць «Се-
зон ідэй» тэ ле ка на лам Бе ла ру сі, 
Ра сіі, Укра і ны і Ка зах ста на. Ка лі 
се ры ял ста не па спя хо вым, па ду-
ма ем аб пра ця гу зды мак.

Хоць аў та ры і за яў ля юць, што не 
ха це лі ства раць се ры ял, пры вя за ны 
да пэў най тэ ры то рыі (гэ та зна чыць, 

што вы не па зна е це, у якой кра і не 
ад бы ва ец ца дзе ян не. — Аўт.), мож-
на ска заць, «Се зон ідэй» — цал кам 
бе ла рус кі пра дукт. Над ства рэн нем 
пра ца ва ла ка ман да бе ла ру саў, бы-
лі за дзей ні ча ны ай чын ныя ла ка цыі, 
ар тыс ты. Пры чым боль шасць з іх не 
пра фе сі я наль ныя ак цё ры, а лю дзі, 
звя за ныя з шоу-біз не сам. На прык-
лад, Дзміт рый ГУ БІЧ, ды рэк тар 
ста ліч на га івэнт-агенц тва, сыг раў 
у ад ным з эпі зо даў са мо га ся бе, 
жур на ліс та і вя ду ча га:

— Па коль кі амаль усе вы ка наў-
цы ро ляў звя за ны са све там крэ а-
ты ву, нам бы ло прос та зліц ца са 
зна ё май ат мас фе рай, кож ны атры-
маў ад пра цы за да валь нен не!

«Се зон ідэй» на кі ра ва ны на гу-
мар. У се ры я ле ўда ла па да бра ны 
воб ра зы, га лоў ныя ге роі вель мі 
ты по выя, та му кож ны гля дач зной-
дзе, з ча го ўсміх нуц ца. Маг чы ма, 
па знае ся бе ці су се да...

Мы ро бім стаў ку на гра мат ны 
пі яр. Усе даў но зра зу ме лі, што ў 
Бе ла ру сі мож на зды маць якас нае 
кі но. У нас вя ліз ная коль касць та-
ле на ві тых лю дзей, ідэй і маг чы мас-
цяў. Але, на жаль, вы нік іх пра цы не 
за ўсёды да хо дзіць да мас. На ша 
ка ман да бу дзе ра біць усё маг чы-
мае, каб лю дзі да ве да лі ся пра «Се-
зон ідэй».

Ства раль ні кі се ры я ла за пэў ні ва-
юць, што гэ тая кі на гіс то рыя спа да-
ба ец ца ўсім, хто ра ду ец ца кож на-
му дню і лю біць жыц цё ва ўсіх яго 
пра явах.

Ве ра ні ка ЦВІР КО.

У Шу мі лін скім ра ё не ад быў ся аб лас-
ны этап рэс пуб лі кан ска га ся мей на га 
сель ска гас па дар ча га пра ек та «Ула дар 
ся ла». Мес цам пра вя дзен ня ці ка вых 
і ча сам вя сё лых спа бор ніц тваў ста ла 
Обаль ская ся рэд няя шко ла. За пе ра мо-
гу зма га лася ка ля 20 сем' яў — пе ра мож-
цаў рэ гі я наль ных эта паў кон кур су.

Каб бы ло зра зу ме ла. на коль кі гэ та пра-
ект па пу ляр ны, ад зна чу, што ў Пры дзвін-
скім краі ў рэ гі я наль ных эта пах кон кур су 
пры ня ло ўдзел ка ля 150 сем' яў. Ці ка ва, 
што ся род прэ тэн дэн таў на «за ла ты ме-
даль» бы лі і тыя, хто ма е па 5-6 дзе так.

Пас ля бе ла рус ка моў на га пры ві тан ня 
ўдзель ні кі на рых тоў ва лі дро вы і з юве лір-
най дак лад нас цю іх склад ва лі. Ра зы на чкай 
сё лет ня га «Ула да ра» стаў кон курс «На ўсе 
ру кі май стар», пад час яко га муж чы ны вя-
за лі... ве ні кі для лаз ні. У вёс ках сак рэт 
гэ та га ўмен ня пе рад аец ца ад баць кі да 
сы на, з па ка лен ня ў па ка лен не. І ама та ры 
лаз ні доб ра ве да юць, што ад якас ці ве ні каў 
шмат за ле жыць. Ка лі ве нік зроб ле ны, так 
бы мо віць, на вы шэй шым уз роў ні, лёг кай 
бу дзе і па ра...

Вы зна чыць леп шых «кон ні каў» атры-
ма ла ся дзя ку ю чы вы пра ба ван ню па за-
пра ган ні і рас пра ган ні ка ня — у кон кур се 
«Свя точ ны воз». Ну, і якое свя та мо жа 
абы сці ся без «брэн да» на шай кра і ны — 
буль бы? Кон кур сы «Буль баш» і «Ся лян скія 
пры сма кі» ста лі чар го вы мі вы пра ба ван-
ня мі для ўдзель ні каў. Не аб ход на бы ло не 
толь кі «зда быць» буль бі ны, але і пры га та-
ваць з іх са мыя смач ныя дра ні кі. Якасць 
апош ніх змаг лі аца ніць не толь кі чле ны 
жу ры, але і ўсе ах вот ныя.

Аб лас ны этап пра ек та стаў са-
праўд ным па да рун кам як для сем' яў-
удзель ніц, так і для мяс цо вых жы ха роў. 
Апош нія шчы ра пад трым лі ва лі кан кур-
сан таў бур ны мі апла дыс мен та мі і пла-
ка та мі...

Пе ра мож ца Ві цеб ска га аб лас но га эта-
пу кон кур су — сям'я Ві та ля і Над зеі Ку-
ла ко вых з Лёз нен ска га ра ё на — бу дзе 
зма гац ца за пер шае мес ца ў фі наль ным 

эта пе з «ула да ра мі» з ін шых аб лас цей. 
Ужо па тра ды цыі фі нал рэс пуб лі кан ска га 
ся мей на га сель ска гас па дар ча га свя та 
«Ула дар ся ла» прой дзе ў рам ках рэс пуб-
лі кан ска га фес ты ва лю-кір ма шу пра цаў-
ні коў вёс кі «Да жын кі». На га даю, сё ле та 
гэ тае свя та пра во дзіц ца ў го ра дзе Жло-
бі не Го мель скай воб лас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

Ні во дзін з вась мі ла га ты паў, рас пра ца-
ва ных у ся рэ дзі не жніў ня спе цы я ліс та мі 
ГрДУ імя Ян кі Ку па лы, на дум ку лід чан, не 
ад па вя дае воб ра зу род на га го ра да. Аб са-
лют ная боль шасць удзель ні каў апы тан ня 
пра га ла са ва ла на су праць гра фы «Мне ўсе 
ва ры ян ты не па да ба юц ца». Ор га ны мяс-
цо вай ула ды не па кі ну лі без ува гі та кое 
мер ка ван не лід чан.

Тым больш, па куль спе цы я ліс ты ГрДУ імя 
Ян кі Ку па лы рас пра цоў ва лі ла га тып Лі ды, 
га ра джа не па ра лель на пра во дзі лі аль тэр-
на тыў ны кон курс. Лід ча не, не абы яка выя да 
бу ду ча га брэн да род на га го ра да, аб' яд на лі ся. 

Мяс цо выя ды зай не ры на ма ля ва лі больш як 
20 улас ных ла га ты паў. Ства раль ні кі пра ек та 
не губ ля лі над зеі: пас ля прэ зен та цыі аль тэр-
на тыў ных ра бот адзін з ла га ты паў афі цый на 
за цвер дзяць.

Ця пер га рад скі вы кан кам, улі чыў шы 
прось бы лід чан, вы ра шыў ад даць пра ва 
рас пра цоў ваць ла га тып мяс цо вым ды зай-
не рам. У паў тор ным га ла са ван ні бу дзе 
ўдзель ні чаць 26 ла га ты паў. Пе ра мож цу 
ча кае на род ная сла ва, ліст па дзя кі, а так-
са ма су ве нір. Пра гра шо вае ўзна га ро джан-
не гу тар кі ня ма.

Мар га ры та СІ ДАР.

*  *  *
— Міль ё наў ду мак ка ра год — ня ма ра тун ку.
          Уз важ це дум ку.
Міль ё наў слоў ня спын ны ход — ня ма вы сно вы.
          Уз важ це сло ва.
Хай дум ка птуш кай па ля ціць да не ба краю —
          Не за блу кае.
Хай сло ва май скі мі гра ма мі ад гук нец ца
          У ці хім сэр цы.
— Ты ма еш ра цыю, але — ха чу за ўва жыць:
          На чым уз ва жыць?
Мо трэ ба вы ма ліць са бе з ня бес ных да ляў
          Су зор'е Ша ляў?
Аль бо на быць, што зве ку ма юць ўсе сель ма гі, —
          Ста рыя ва гі?
Я дзень пры дні ва ўсіх кра ях ад каз шу каю.
          А час мі нае...

У БЕ ЛА РУС КІМ 
КІ НЕ МА ТО ГРА ФЕ — 

ПА ПАЎ НЕН НЕ
МУЖ ЧЫ НЫ ВЕ НІ КІ ВЯ ЗА ЛІ, 

ЖАН ЧЫ НЫ БУЛЬ БУ ГА ТА ВА ЛІ...
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Мой ся бар вяс ко вы на стаў нік Іван Лыч коў скі 
(на здым ку) — су бя сед нік раз важ лі вы, на зі раль ны. 
Гэ та ад яго пе ра няў я ёміс тую пры маў ку «За ўва жыў — 
уз ва жыў!». Яму я пры свя чаю 
фо та паэ тыч ную па ле мі ку:

ІІ  �� мпрэзампрэза

Док тар ад ка жаДок тар ад ка жа  ��

СКОН ЧЫ ЛІ СЯ ВАК ЦЫ НЫ 
СУ ПРАЦЬ ГЕ ПА ТЫ ТУ В?
Зра бі ла за мя жой пер шую пры шчэп ку ад ге па ты ту В. На ступ-
ную пры шчэп ку (бо ўся го іх па трэб на тры) ха це ла зра біць на 
ра дзі ме. Ад нак у не каль кіх ме ду ста но вах мне ад мо ві лі з-за 
ад сут нас ці вак цы ны. Ня ўжо ў Мін ску не да хоп вак цын су праць 
ге па ты ту В?

Іры на, г. Мінск.
Га лоў ны дзяр жаў ны са ні тар ны ўрач г. Мін ска На тал ля 

ЖУ КА ВА:
— У ар га ні за цы ях ахо вы зда роўя ста лі цы ёсць паў га да вы за-

пас вак цы ны для пра фі лак ты кі ге па ты ту В у дзя цей (вак цы на-
цыя дзя цей па чы на ец ца ў пер шыя 12 га дзін пас ля на ра джэн ня ў 
ра дзіль ным до ме, а по тым пра во дзіц ца ў па лі клі ні цы ва ўзрос це 
1 і 5 ме ся цаў), а так са ма амаль га да вы за пас вак цы ны для па-
пя рэ джан ня ге па ты ту В у да рос лых. Вак цы ны на бы ты за кошт 
срод каў рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту для за бес пя чэн ня вы ка нан ня 
На цы я наль на га ка лен да ра пра фі лак тыч ных пры шчэ пак.

Да рос лым бяс плат ная вак цы на цыя пра во дзіц ца пры на яў нас ці 
пэў ных па ка зан няў: у пэў ных пра фе сій ных гру пах (ме ды цын скія 
ра бот ні кі; спе цы я ліс ты, за ня тыя на вы твор час ці ле ка вых срод каў, 
до нар скай кры ві і інш.), пры на яў нас ці па вы ша най ры зы кі за ра-
жэн ня на ге па тыт В (асо бы, якія зна хо дзяц ца ў кан так це з хво рым 
на ге па тыт В і інш.).

Асо бы, якім бяс плат ная вак цы на цыя не пра па ну ец ца, мо гуць 
вак цы на вац ца за ўлас ны кошт. Для гэ та га вар та звяр нуц ца ў 
Мін скі га рад скі цэнтр вак цы нап ра фі лак ты кі, які пра цуе на ба зе 
Дзі ця чай ін фек цый най клі ніч най баль ні цы г. Мін ска. Па ну ма ры 
258-76-12 мож на за пі сац ца на па пя рэд нюю кан суль та цыю і вы ка-
нан не пры шчэп кі. Для фар мі ра ван ня на леж най аба ро ны па тра-
бу ец ца вы ка нан не трох пры шчэ пак з ін тэр ва ла мі па між пер шай і 
дру гой — 1 ме сяц, пер шай і трэ цяй — 6 ме ся цаў.

(Та кія ме ды цын скія цэнт ры, як «Нар дзін», «Ла дэ», «Эка мед сэр-
віс», якія так са ма зай ма юц ца вак цы на цы яй, за раз вак цы на цыю 
ме на ві та су праць ге па ты ту В не пра вод зяць. — С.Б.).

У на шай кра і не з 1997 го да пры шчэп кі ад ге па ты ту В вы кон ва лі-
ся толь кі асоб ным дзе цям, а з 2000 го да — усім но ва на ро джа ным 
і дзе цям ва ўзрос це 13 га доў. Паў та раць вак цы на цыю ў да рос лым 
жыц ці гэ тым дзе цям не да вя дзец ца. А вось да рос лым, якія на ра дзі-
лі ся да ўвя дзен ня па доб най іму ні за цыі, мож на рэ ка мен да ваць зра-
біць гэ та ў лю бы зруч ны мо мант. Усё ж та кі ге па тыт В, як, да рэ чы, і 
ге па тыт С, пе рад аец ца не толь кі з кроўю, але і пад час не аба ро не-
ных па ла вых кан так таў. Ёсць ве ра год насць за ра жэн ня і ў бы та вых 
умо вах для тых, хто пра жы вае з та кі мі ін фі цы ра ва ны мі. На жаль, 
вак цы ны су праць ге па ты ту С па куль не вы най дзе на. Гэ та аб умоў-
лі вае боль шае рас паў сюдж ван не ге па ты ту С у апош нія га ды.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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ЛА ГА ТЫП ЛІ ДЫ 
МЯС ЦО ВЫЯ ДЫ ЗАЙ НЕ РЫ 
СТВО РАЦЬ СА МА СТОЙ НА
Гараджане ска за лі ра шу чае «не» 
пра па на ва ным ва ры ян там


