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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.52 17.00 8.08
Вi цебск — 8.47 16.43 7.56
Ма гi лёў — 8.42 16.50 8.08
Го мель — 8.31 16.53 8.22
Гродна — 9.06 17.16 8.10
Брэст    — 8.59 17.24 8.25

Iмянiны
Пр. Вольгі, Ганны, Аляксандра, 
Аляксея, Барыса, Георгія, Дзяніса, 
Івана, Канстанціна, Мікалая, Міхаіла, 
Пятра. 
К. Маргарыты, Феліцыты, Клеменса.

Месяц
Апошняя квадра 25 лістапада. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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1853 год — у кнi гар нях Лон да на ў про да жы з'я вiў ся зя-
лё ны то мiк кнi гi Чарл за Дар вi на пад наз вай «Па-

хо джан не вi даў шля хам на ту раль на га ад бо ру, або За ха ван не 
па род у ба раць бе за жыц цё». Ве лi зар ны па тых ча сах на клад у 
1250 ты сяч асоб нi каў быў рас куп ле ны за дзень, якi азна чыў са-
бой з'яў лен не тэ о рыi эва лю цыi жы вой пры ро ды, якая ста ла кра-
е ву голь ным ка ме нем су час най бiя ло гii, або дар вi нiз му. Зрэш ты, 
ка мер цый ны пос пех вы зна чы ла зу сiм не эпа халь нае на ву ко вае 
зна чэн не гэ та га вы дан ня. Спра ва ў тым, што не каль кi мi дня мi 
ра ней у прэ се з'я вi ла ся па ве дам лен не аб ма ю чым ад быц ца 
вы ха дзе кнi гi, у якой да каз ва ец ца, што ча ла век пай шоў зу сiм 
не ад Ада ма i Евы, а ад мал пы. Так што да на ву коў цаў дай шлi 
ўся го два-тры дзя сят кi асоб нi каў дар вi наў скай пра цы.

1906 год — вый шаў пер шы ну мар бе ла рус кай што-
тыд нё вай га зе ты «На ша Нi ва». Га зе та вы хо дзi ла 

ў Вiль нi да жнiў ня 1915 го да. Яе за сна валь нi ка мi бы лi бра ты 
Луц ке вi чы, В. Лас тоў скi, Цёт ка. Рэ дак та ра мi ад дзе лаў у роз-
ны час бы лi Я. Ку па ла, Я. Ко лас, З. Бя ду ля. Ме ла больш за 
3 ты ся чы па ста ян ных i ча со вых ка рэс пан дэн таў у па вя то вых 
i гу берн скiх га ра дах, мяс тэч ках i вёс ках Бе ла ру сi, у Маск ве, 
Пе цяр бур гу, га ра дах Сi бi ры. На ста рон ках га зе ты ўпер шы ню 
бы лi на дру ка ва ны мно гiя тво ры Я. Ку па лы, Я. Ко ла са, М. Баг-
да но вi ча. Су пра цоў нi кi га зе ты пра во дзi лi пра цу па да сле да ван нi 
гiс то рыi бе ла рус кай куль ту ры, ства ра лi му зыч на-тэ ат раль ныя 
гурт кi, да па ма га лi ста наў лен ню Пер шай бе ла рус кай тру пы 
Iг на та Буй нiц ка га, за сна ва лi Бе ла рус кi му зей у Вiль нi. Вы дан-
не га зе ты бы ло спы не на ў 1915 го дзе ў су вя зi з на блi жэн нем 
фрон ту i аку па цы яй краю гер ман скi мi вой ска мi.

1923 год — ство ра на пер шае бе ла рус кае лi та ра тур нае 
а б '  я д  н а н  н е 

«Ма лад няк» па iнi цы я ты ве 
ма ла дых пiсь мен нi каў А. 
Алек санд ро вi ча, А. Ба ба рэ-
кi, А. Воль на га, А. Ду да ра, 
Я. Пу шчы, М. Ча ро та пры 
пад трым цы пар тый ных i 
кам са моль скiх ор га наў, 
Ка мi са ры я та на род най 
асве ты. Да iх да лу чы лi ся 
У. Ду боў ка, М. За рэ цкi, 
К. Кра пi ва, П. Трус, К. Чор ны, пiсь мен нi кi ста рэй ша га па ка лен-
ня З. Бя ду ля, А. Гур ло. Цэнт раль ны мi дру ка ва ны мi ор га на мi 
бы лi ча со пiс «Ма лад няк», га зе та «Са вец кая Бе ла русь». Мно гiя 
рэ гi я наль ныя фi лi ялы ад дзя лен ня ме лi свае вы дан нi. У 1924 го-
дзе на ста дыi фар мi ра ван ня рэ гi я наль ных фi лi ялаў «Ма лад няк» 
стаў на зы вац ца Усе бе ла рус кiм аб' яд нан нем паэ таў i пiсь мен нi каў 
«Ма лад няк». Меў шмат лi кiя фi лi ялы не толь кi ў Бе ла ру сi, але i ў 
Маск ве, Ле нiн гра дзе, Ры зе i Пра зе. У пра грам ных да ку мен тах 
Цэнт раль нае бю ро «Ма лад ня ка» пры ма ла iдэа ло гiю кла са вай 
ба раць бы i па бу до вы ка му нiс тыч на га гра мад ства, абя ца ла пра-
па ган дысц кую пад трым ку пар тыi i кам са мо лу, вы сту па ла за 
рэа лiзм у лi та ра ту ры, ад нак з пра вам на вы ка ры стан не мас-
тац кiх да сяг нен няў «фар маль на-мас тац кiх кi рун каў». У 1928 
го дзе аб' яд нан не бы ло рэ ар га нi за ва на ў Бе ла рус кую аса цы я цыю 
пра ле тар скiх пiсь мен нi каў.

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

«Дзяр жаў ныя за ко ны — най леп-
шыя вар таў нi кi сва бо ды. Роз нi ца па мiж без за кон нем i 
сва бо дай за клю ча ец ца ў тым, што без за кон нае дзе ян не 
кi ру ец ца толь кi жа дан нем бя гу ча га мо ман ту, а сва бо да 
стрым лi вае без раз важ ныя па мкнен нi цуг ля мi ро зу му».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
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Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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К У Л І Н А Р Н Ы Я  Х І Т Р Ы К І

Па ля ван не — гэ та спорт! Асаб лі ва ка-
лі па тро ны скон чы лі ся, а ка бан яшчэ 
жы вы.

— Да ра гі, та бе што-не будзь пры га та-
ваць на вя чэ ру?

— Вуст рыц у нар манд скай пад ліў цы.
— Ну пель ме ні, дык пель ме ні...

Аб' ява:
«Прось ба вяр нуць тэ ле фон, укра дзе-

ны ў жон кі ге не раль на га пра ку ро ра, за 
ўзна га ро джан не — мі нус 2—3 га ды ад 
агуль на га тэр мі ну».

Кам пе тэнт насць ра бот ні каў бы вае двух 
ві даў:

1. Я не ве даю, я заўт ра ў ад па чы нак 
сы хо джу.

2. Я не ве даю, я толь кі што з ад па чын ку 
вый шаў.

Ка лі мае прай гра юць Ка лі мае прай гра юць 
— сек су не бу дзе.— сек су не бу дзе.

Кат ле ты з кра ба вых па ла чак
Спат рэ бiц ца: кра ба выя 

па лач кi — 100 г, буль ба — 
3 шт., сыр цвёр ды — 100 г, 
гар чы ца (фран цуз ская) — 1 
ст. л., яй ка ку ры нае — 1 шт., 
зе ля нi на, соль (на смак), пе-
рац дух мя ны (на смак), су-
ха ры па нi ро вач ныя — 2 ст. 
л., алей (для сма жан ня).

Буль бу чыс цiм, на дзi ра ем на сыр най тар цы. Да да-
ём яй ка i змеш ва ем. Кра ба выя па лач кi на дзi ра ем на 
бу рач най тар цы i да да ём да буль бя ной ма сы. Ту ды 
ж ад праў ля ем на дзёр ты сыр. Да да ём се ча ную зе ля-
нi ну i гар чы цу. За сы па ем па нi ро вач ныя су ха ры, со-
лiм, пер чым i змеш ва ем да ад на род най кан сiс тэн цыi. 
Сма жым на па тэль нi з да дан нем алею да за ла цiс тай 
ска ры нач кi.

Ша ка лад ны дэ серт 
з ман ных круп

Спат рэ бiц ца: кру пы 
ман ныя — 10 ст. л., цу-
кар — 9 ст. л., ма ла ко 
— 1 л, ка ка ва-па ра шок 
— 3-4 ст. л., ва нiль ны 
цу кар — 5 г, ша ка лад 
цём ны — 50 г, струж ка 
ка ко са вая — 1—2 ст. л.

У каст ру лю на лiць ма ла ко, да даць ман ныя кру пы, 
цу кар, ка ка ву. Усё доб ра пе ра мя шаць i па ста вiць на 
ся рэд нi агонь. Час та па меш ва ю чы, ва рым да ста ну 
ка шы.

Зняў шы з агню, трэ ба да даць ва нi лiн. Доб ра пе ра-
мя шаць. Бя ром фор му для кек саў, спа лоск ва ем ва-
дой, каб унут ры фор ма бы ла вiль гот ная. Вы клад ва ем 
ша ка лад ную ман ку ў фор му. Ча ка ем, ка лi асты не 
да па ка ё вай тэм пе ра ту ры. За тым трэ ба па ста вiць у 
ха ла дзiль нiк пры клад на на 2 га дзi ны. Як доб ра асту-
дзiц ца, вы ма ем з фор мы дэ серт, па лi ва ем рас топ ле-
ным ша ка ла дам. Па сы па ем ка ко са вай струж кай.

� Нi ко лi не вы кiд вай це са ла. Пра пус цi це яго праз 
мя са руб ку i за хоў вай це ў ха ла дзiль нi ку ў сло i ку, каб 
пры не аб ход нас цi да даць у ка пус ту цi бац вiн не. Для 
гэ та га трэ ба ўзяць са ла i рас цер цi ра зам з час на ком 
у ступ цы цi куб ку. Не звы чай ны смак за бяс пе ча ны. 
Вы лi це гэ тую за праў ку ў боршч, ка лi ён ужо га то вы, 
раз мя шай це i ад клю чы це агонь.

� Ка лi лю бi це рас сы пiс тую ка шу, та ды на шклян-
ку круп трэ ба браць 2 шклян кi вад ка сцi. Ва рыць рас-
сы пiс тыя ка шы мож на на бу лё не цi на ва дзе. Кру пы 
трэ ба за сы паць у кi пень.

Свой скiя жы вё лы — ле ка ры
Даў но ўжо не сак рэт, 

што бiя по ле свой скiх жы-
вёл вель мi даб ра твор на 
дзей нi чае на ча ла ве ка.

Ужо ўста ноў ле ны факт, 
што пас ля iн фарк тную рэ-
абi лi та цыю больш па спя-
хо ва пра хо дзяць хво рыя, у 
якiх ёсць свой скiя жы вё лы. 
Пры кан так це з улю бён ца мi нар ма лi зу ец ца кры вя ны 
цiск, зды ма ец ца на пру жан не. Псi ха тэ ра пеў ты да ка-
за лi, што пя цi хвi лiн нае су зi ран не ры бак у аква ры у ме 
зды мае стрэ са вую на груз ку гэ так жа, як паў га дзiн нае 
пла ван не ў ба сей не цi двац ца цi хвi лiн ны ма саж.

Мац ней шае по ле ў жы вёл цём най i пя рэс тай рас-
фар боў кi, у свет лых яно сла бей шае. Са мая ка рыс ная 
ў энер ге тыч ным пла не жы вё ла — конь.

Ёсць мер ка ван не, што свой скiя жы вё лы (га лоў ным 
чы нам, са ба кi i кот кi), ка лi мы з iмi ма ем зно сi ны, гла-
дзiм, «пе ра пам поў ва юць» ад моў ную энер гiю з нас на 
ся бе. По тым гэ тую энер гiю яны хiт ра скi да юць — то 
атра са ю чы ся, то бяс кон ца мы ю чы ся.

Са ба ка аба ра няе гас па да ра ў энер ге тыч ным пла не. 
Лю быя не га тыў ныя эмо цыi, на кi ра ва ныя на гас па да-
роў (зайз драсць, злосць, па жа дан не бя ды), нi бы па-
глы на юц ца ча ты рох но гi мi аба рон ца мi. Пры гэ тым iх 
зда роўе мо жа слу жыць iн ды ка та рам даб ра бы ту сям'i, 
до ма: ка лi са ба кi ў вас увесь час хва рэ юць, за ду май-
це ся, цi ўсё ў па рад ку.

Кош кi — iн ды ка та ры iн ша га ро ду: яны прос та не 
жы вуць у «дрэн ных» ха тах. Кош ка сва iм бiя по лем мо-
жа ля чыць не ка то рыя фi зiч ныя хва ро бы. Час та кош кi, 
ска чу чы на ло жак да гас па да ра, бес па мыл ко ва пры цiс-
ка юц ца да хво ра га мес ца i, зда ец ца, зды ма юць боль.

Кош ка — адзi ная з усiх мле ка кор мя чых, чыя энер-
ге тыч ная сiс тэ ма толь кi та ды пра цуе нар маль на, ка лi 
ёсць маг чы масць «пад ча пiць» ад моў ныя ва ган нi. Чым 
час цей ва ша кош ка ста но вiц ца га лод най, чым менш яна 
спiць, тым ак тыў ней iдуць аб мен ныя пра цэ сы, зна чыць, 
тым хут чэй бу дзе яна «пра ца ваць» ле ка рам i тым менш 
ча су ёй за хо чац ца гэ тым зай мац ца. Так што, ка лi яна 
рап там пад ня ла ся i га то ва ад вас сыс цi, гэ та азна чае 
толь кi тое, што яна ўжо атры ма ла не аб ход ную до зу ад-
моў най энер гii i ёй ця пер больш усё ад но не за браць.

Iдэа льныя пра пор цыi
� Ка лi ў вас рост больш за 170 см, то лепш не 

ра бiць ка рот кiх стры жак. Яны зро бяць фi гу ру яшчэ 
больш вы со кай i ху дой.
� Ка лi ў вас ка рот кая шыя, то ад дай це пе ра ва гу 

вы со кiм пры чос кам. Яны вi зу аль на зро бяць шыю даў-
жэй шай. Ка лi шыя, як у каз ках га во рыц ца, «ле бя дзi-
ная», то iмк нi це ся пры крыць яе ва ла са мi.

Па га ры зан та лі: 1. Дзе ся ці но гі ка рат ка хвос ты рак. 3. Па да так, што збі-
раў ся пуш ні най за за ня так па ляў ні чым про мыс лам у ХVІІ—XX стст. у Сі бі ры. 
8. Пры ста са ван не, у якое за клад ва юць корм для дзі кіх жы вёл і пту шак. 9. 
Ста ра жыт на грэ час кая ба гі ня, апя кун ка па ля ван ня. 13. Вод га лас у ле се. 14. 
Па ляў ні чы з ган ча ка мі. 15. Част ка ляс ніц тва, вы лі ча ная ў са ма стой ную гас-
па дар ку. 18. Ста так дзі кіх ляс ных ко ней, што на ся ля лі ра ней ля сы Бе ла ру сі. 
19. Дра пеж ная азёр на-рач ная ры ба, ад на з най больш шмат лі кіх у на шых 
ва да ёмах. 20. Дроб ная вод ная рас лі на, якая за цяг вае па верх ню ста я чых 
ва да ёмаў. 23. У сла вян скай мі фа ло гіі — ляс ны дух. 24. Кар ці на В. Пя ро ва. 
26. Раз га лі на ван не рэ чы шча, утво ра нае аст ра ва мі. 27. Вя лі кі ляс ны ма сіў. 
31. Ніз кае граз кае мес ца, ба ло та. 32. Каш тоў ная мар ская ры ба ся мей ства 
ке фа ляў. 33. Во зе ра на Брас лаў шчы не, дзе вод зяц ца лінь, вер ха вод ка, 
крас на пёр ка і ін шыя. 38. Па ра поў на га за ціш ша на па ляў ні чых сцеж ках. 
39. Не вя лі кі лес, ад дзе ле ны по лем ад ін шых ма сі ваў. 40. Буй ное во зе ра ў 
Мя дзель скім ра ё не, здаў на аб лю ба ва нае шмат лі кі мі ама та ра мі ры бал кі. 
43. Верх няя муж чын ская са роч ка асаб лі ва га крою з ад клад ным каў ня ром. 
44. Учас так па ляў ні чых угод дзяў са спе цы яль ным рэ жы мам вы ка ры стан ня, 
ад ве дзе ны для збе ра жэн ня каш тоў ных ві даў звя роў і пту шак. 45. Чыр во ная 
кач ка, на Бе ла ру сі рэд кая за лёт ная птуш ка. 46. Пуш ны звя рок, адзін з га-
лоў ных аб' ек таў спар тыў на га па ля ван ня.

Па вер ты ка лі: 1. Па ро да са бак, што вы ка рыс тоў ва ец ца для па ля ван ня на 
ба лот ную, ва да плаў ную і ляс ную дзі чы ну. 2. Ус ход не азі яц кая ры ба, за ве зе ная 
ў Бе ла русь у 1963 го дзе, га ду ец ца ў са жал ка вых гас па дар ках. 4. Бяз лес ная 
пра сто ра, дзе мож на па па ля ваць на сай гу, дра фу. 5. Ба лот ная птуш ка, якую 
ў на ро дзе на зы ва юць кны га, кі гі ка. 6. Дзе ян не, на кі ра ва нае на да сяг нен не 
пэў ных вы ні каў у ахо ве пры ро ды. 7. Снеж ны барс. 8. Прэс на вод ная ры ба, 
раз во дзіц ца ў штуч ных ва да ёмах. 10. Пры ста са ван не, дзе рас паль ва юць і 
пад трым лі ва юць агонь. 11. Дра пеж ны пуш ны звя рок, які во дзіц ца ў Паў ноч-
най Аме ры цы. 12. Уста но ва, што ажыц цяў ляе ме тэа ра ла гіч ныя на зі ран ні. 16. 
Глад ка стволь ная стрэль ба, вы ка рыс тоў ва ла ся на па ля ван ні ў ХІV—XV стст. 
17. Ва да схо ві шча на ра цэ Ка сін ка ў Го рац кім ра ё не, ство ра нае ў 1981 го дзе 
для ара шэн ня і ры ба га доў лі. 21. Не вя лі кі мар скі за ліў. 22. Ад корм ры бы ў 
штуч ным га да валь ні ку. 25. Рус кі пісь мен нік, аў тар кніг «За піс кі пра тое, як 
ву дзіць ры бу», «Апа вя дан ні і ўспа мі ны пра роз ныя па ля ван ні». 28. Ру хо мая 
ры ба лоў ная сет ка. 29. Дон ная ры ба з цы лінд рыч ным, амаль без лус кі, це лам, 
пры на да для лоў лі дра пеж ных рыб. 30. Вод ны жук, буй ныя ві ды яго шко дзяць 
рыб най гас па дар цы, зні шча ю чы ма ля вак. 34. Зуб вя лі кіх па ме раў у дзі ка, 
які слу жыць для на па ду і аба ро ны. 35. Го рад на Го мель шчы не, ад мет ны 
ста ра даў нім пей заж ным пар кам з сіс тэ май ва да ёмаў. 36. Мес ца на бе ра зе 
мо ра, дзе гняз ду ец ца вя лі кая коль касць пту шак. 37. Ляс ная птуш ка атра да 
ве раб' і на па доб ных, за не се ная ў Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі. 41. Па шы ра нае ў 
ко ліш ні час пры ста са ван не для лоў лі пту шак і дроб ных звя роў. 42. Ле дзя ная 
каш ка, што ўтва ра ец ца на па верх ні ва да ёма пе рад за мяр зан нем.

Склаў Іо сіф КАР ПЫ ЗА, г. Ля ха ві чы.

З ВУ ДАЙ І СТРЭЛЬ БАЙ

Па га ры зан та лі: 1. Краб. 3. Ясак. 8. Кар муш ка. 
9. Ар тэ мі да. 13. Рэ ха. 14. Вы жлят нік. 15. Да ча. 18. 
Та бун. 19. Акунь. 20. Рас ка. 23. Ля сун. 24. «Ры ба-
лоў». 26. Пра то ка. 27. Пу шча. 31. Баг на. 32. Ла бан. 
33. Яне лі. 38. Ле та. 39. Пе ра ле сак. 40. Свір. 43. 
Каў бой ка. 44. За каз нік. 45. Агар. 46. За яц.

Па вер ты ка лі: 1. Курц ха ар. 2. Амур. 4. Стэп. 
5. Кні га ўка. 6. Ак цыя. 7. Ір біс. 8. Карп. 10. Ачаг. 11. 
Іль ка. 12. Стан цыя. 16. Ку ляў ры на. 17. Ка роў чы на. 
21. Бух та. 22. На гул. 25. Ак са каў. 28. На стаў ка. 29. 
Га лец. 30. Плы ву нец. 34. Клык. 35. Вет ка. 36. Ба зар. 
37. Юрок. 41. Ко ла. 42. Са ла.

АД КА ЗЫ НА КРЫ ЖА ВАН КУ

ГЮ НЕШ ВЫ СТУ ПIЦЬ 
У «ТУ РЭЦ КIМ ЕЎ РА БА ЧАН НI»

Ар тыст ка прад ста вiць Бе ла русь на пер-
шым мiж на род ным пе сен ным кон кур се 
«TurkVision», што прой дзе ў снеж нi гэ та га 
го да ў го ра дзе Эс кi шэ хiр, пры зна ным сё-
ле та ста лi цай цюрк ска га све ту.

У твор чым 
спа бор нiц тве 
ўдзель нi ча юць 
ка ля 2 дзя сят-
каў вы ка наў-
цаў не толь кi 
з цюрк ска моў-
ных кра iн — 
рэс пуб лiк Цэнт-
раль най Азii, 
Азер бай джа на, 
Тур цыi, Паў ноч-
на га Кiп ра, але 
i з тых, дзе ёсць 
цюрк ска моў-
ныя аў та но мii 
цi пра жы вае 

знач ная коль касць цюрк ска моў на га на сель нiц-
тва — Укра i ны (Крым), Мал до вы (Га га у зiя), Ра сii 
(Баш кi рыя, Чу ва шыя, Та тар стан), Кi тая (СУ АР), 
Гру зii, Ма ке до нii, Бос нii i Гер ца га вi ны, Бе ла ру сi. 
Па тэн цы яль ная аў ды то рыя кон кур су ацэнь ва ец-
ца пры блiз на ў 300 мiль ё наў ча ла век.

Улiч ва ю чы раз мах, не ка то рыя экс пер ты на-
зы ва юць ту рэц кае шоу аль тэр на ты вай «Еў ра ба-
чан ню». Але ёсць iс тот ныя ад роз нен нi. Па-пер-
шае, усе пес нi ўдзель нi каў па вiн ны вы кон вац ца 
на дзяр жаў най мо ве кра i ны, якая пры мае кон-
курс. Па-дру гое, на ле та ме ра пры ем ства прой-
дзе не ў кра i не, якую прад стаў ляе пе ра мож ца, 
а ў на ступ най куль тур най ста лi цы цюрк ска га 
све ту. На рэш це, зма гац ца ўдзель нi кi бу дуць не 
за сiм ва лiч ны прыз, а за цал кам рэ аль ныя гра-
шо выя ўзна га ро ды: Гран-пры — 20 ты сяч еў ра; 
пер шае, дру гое i трэ цяе мес цы — па 10 ты сяч 
еў ра. Так са ма пе ра мож цу га ран та ва ны пi яр-
кам па нiя i «рас крут ка» (транс ля цыя вi дэа клi паў, 
пе сень на му зыч ных ка на лах i ра дыё стан цы ях) 
у кож най з кра iн — удзель нiц кон кур су.

Бе ла рус кая спя вач ка рых туе да «TurkVision» 
пес ню ўлас на га са чы нен ня на ту рэц кай мо ве 
«Son hatіralar...» («Апош нiя ўспа мi ны»). I хоць 
для Гю неш гэ та не пер шае кон курс нае вы ступ-
лен не ў Тур цыi, яна ад зна чае, што ўсё ад но 
хва лю ец ца, вель мi ад каз на па ды хо дзiць да пад-
рых тоў кi i не да зва ляе са бе хал ту рыць на ват у 
дро бя зях. У яе ўсё рас пi са на цi не па хвi лi нах.

— У пес ню ўно сяц ца лi та раль на апош нiя 
штры хi, ужо iдуць рэ пе ты цыi з ба ле там. Iмiдж-
мей кер Але на На ўроц кая пры ду ма ла цу доў ны 
воб раз, пад якi шы ец ца сцэ нiч ная су кен ка, — 
ка жа Гю неш.

Што да бе ла рус ка га ад бо ру на «Еў ра ба чан-
не», то гэ тую ста рон ку сё ле та спя вач ка для 
ся бе за гар ну ла. Але, пры зна ец ца, з цi ка вас цю 
бу дзе са чыць за ад бо рам i зы чыць уда чы ўсiм 
кан кур сан там.

БЕ ЛА РУС КIЯ «IН ША МАР КI» 
ЕДУЦЬ У ТАЙ ЛАНД

Гурт «Iн ша мар кi», абы шоў шы 30 са пер нi-
каў, пе ра мог у на цы я наль ным фi на ле му-
зыч на га кон кур су «The Global Battle of The 
Bands» i ў лю тым 2014 го да бу дзе прад-
стаў ляць Бе ла русь на за ключ ным эта пе 
кон кур су ў Чы анг маi (Тай ланд).

Гэ тае му зыч нае спа бор нiц тва ла дзiц ца з 
1979 го да. Най перш удзел у iм бра лi толь кi 
прад стаў нi кi кра iн Скан ды на вii, але з 2004 го-
да геа гра фiя ўдзель нi каў iс тот на па шы ры ла ся, i 
сё ле та за пе ра мо гу бу дуць зма гац ца ка лек ты вы 
з 30 кра iн све ту. На пру жан не абя цае быць вель-
мi сур' ёз ным: на кон па стаў ле ны га лоў ны прыз у 
100 ты сяч до ла раў i маг чы масць за пi саць сваю 
му зы ку ў ад ной з най леп шых сту дый све ту, а 
так са ма здзейс нiць су свет нае тур нэ.

Бе ла русь упер-
шы ню ўдзель нi ча-
ла ў фi наль ным 
ту ры ў 2006 го дзе 
— та ды на шу кра-
i ну прад стаў ляў 
ка лек тыў «Svet 
Boogie Band».

Ста лiч ны квiн-
тэт «Iн ша мар кi» 
быў ство ра ны не так даў но, ле там 2010 го да, 
сяб ра мi-ад на груп нi ка мi з Бе ла рус кай дзяр-
жаў най ака дэ мii мас тац тваў, але ўжо на быў 
пэў ную па пу ляр насць. Спа чат ку хлоп цы да-
сяг ну лi пос пе ху як ка вер-бэнд, пе ра пя ва ю чы 
су свет на вя до мыя хi ты, але па сту по ва на-
за па сi лi i аў тар скi ма тэ ры ял для дэ бют на га 
мi нi-аль бо ма «Мае сяб ры»(май 2012 го да). 
Ця пер гурт, па вод ле слоў ва ка лiс та Дзмiт рыя 
Шам па на ва, рых туе да вы пус ку паў на цэн ны 
аль бом, у якi ары ен цi ро вач на ўвой дзе 11 кам-
па зi цый, i, на ту раль на, рых ту ец ца «ся бе па-
ка заць» на су свет ным фi на ле спа бор нiц тва 
жы во га гу ку ў Тай лан дзе.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

На шы лю дзiНа шы лю дзi  ��

АВЕН. Да вя дзец ца энер гіч на вы ра-
шаць важ ныя пы тан ні, уладж ваць 
праб ле мы, якія ўзні ка юць на пра цы ці 
звя за ны з бліз кі мі людзь мі. Не вар та 

іс ці су праць мер ка ван ня боль шас ці, бо да ка заць 
гра мад скас ці сваю слуш насць ака жац ца скла да-
на. Так што, маг чы ма, ляг чэй бу дзе па га дзіц ца 
на не са мы леп шы ва ры янт. Мэ та на кі ра ва насць 
да зво ліць да сяг нуць знач на боль шых вы ні каў, 
чым вы пла на ва лі.

ЦЯ ЛЕЦ. Атры ма е це адзін з тых рэд кіх 
шан цаў, якія ста но вяц ца пры чы най 
хут кіх кар' ер ных уз лё таў. Будзь це га-
то вы па мя няць свой лад жыц ця. Па-

спра буй це зра зу мець бліз кіх лю дзей. Будзь це 
асаб лі ва асця рож ныя з но вы мі ідэ я мі: яны мо-
гуць ака зац ца за ліш не эпа таж ны мі і да даць 
кло па таў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Не вар та асце ра гац ца 
змен: для іх ця пер спры яль ны час. 
Мо жа вы ра шыц ца кар' ер нае пы тан не, 
але пра бліс ку чыя пос пе хі лепш па-

куль не рас па вя даць. Не раз гля дай це сі ту а цыю, 
якая скла ла ся, з па зі цыі сі лы, па ча кай це па ру 
дзён, і аб ста ві ны скла дуц ца на ва шу ка рысць.

РАК. У дзе ла вых ад но сі нах азна чац-
ца зме ны ў леп шы бок. Вы бу дзе це 
шмат раз маў ляць на ці ка выя тэ мы, 

маг чы мыя су мес ныя дзе ла выя па езд кі. Атры-
ма е це важ ныя на ві ны ад ча ла ве ка, з якім даў-
но і бліз ка ма е це зно сі ны. Ве ра год ны свар кі і 
не ра зу мен не з бо ку бліз кіх. Не пе ра жы вай це, 
праб ле мы бу дуць вы чар па ны ўжо на на ступ ны 
дзень. У кан цы тыд ня не вар та браць удзел 
у су мніў ных ме ра пры ем ствах, не да вя рай це 
не зна ём цам.

ЛЕЎ. Бу дзе це за ня ты «раз гра бан нем» 
на за па ша ных праб лем. Па гля дзі це на 
на ва коль ны свет з ап ты міз мам і па-
ды дзі це да спра вы твор ча. Імк ні це ся 

не пра пус каць важ ных па дзей, якія раз горт-
ва юц ца ва кол вас. Ад чуй це ся бе гас па да ром 
ста но ві шча, але энер ге тыч ны рэ сурс рас хо дуй-
це до сыць ра цы я наль на, не пры па да бняй це ся 
яр ка му вы бліс ку.

ДЗЕ ВА. Твор чы ты дзень. Вы яві це іні-
цы я ты ву і ак тыў насць на пра цы. Ва шы 
ідэі бу дуць пры ня ты і пад тры ма ны на-
чаль ствам і ка ле га мі. Па езд кі лепш 

пла на ваць на пят ні цу. У ня дзе лю ве ра год ная 
не фар маль ная су стрэ ча, ад якой бу дуць за-
ле жаць шмат лі кія па дзеі ў дзе ла вой сфе ры. 
Сі ту а цыя ў гэ ты дзень скла дзец ца спры яль на, 
і пос пех прак тыч на га ран та ва ны.

ША ЛІ. Бу дзе це схіль ныя да спан тан-
ных дзе ян няў. Гэ та мо жа тро хі пе ра-
шка джаць, ад нак вам бу дзе спры яць 

пос пех. Па спра буй це быць уме ра ны мі ў абя-
цан нях. Вар та быць пунк ту аль ны мі і па збя-
гаць су пя рэч нас цяў з ты мі, хто ста іць вы шэй. 
Прос та не аб ход на на кі ра ваць ва шу ма гут ную 
энер гію ў ства раль нае рэ чы шча.

СКАР ПІ ЁН. Мо жа з'я віц ца сур' ёз ная 
на го да за ду мац ца пра сэнс жыц ця. 
Ад но сі ны з на ва коль ны мі ста нуць 

лепшымі, вас прак тыч на ва ўсім бу дзе су пра-
ва джаць гар мо нія. Вы яві це сі лу во лі — і вы 
змо жа це па збег нуць сур' ёз ных вы дат каў, якія 
па гра жа юць па хіс нуць ва ша фі нан са вае ста-
но ві шча. У кан цы тыд ня з'я віц ца шмат доб рых 
маг чы мас цяў для рэа лі за цыі твор чых за дум.

СТРА ЛЕЦ. Па ўсіх пры кме тах, вы зна-
хо дзі це ся на па ро зе вя лі кіх змен. На-
стае скла да ны і ад каз ны ты дзень. Мо-

жа це асме ліц ца на кар ды наль ную зме ну імі джу, 
што, ка лі бу дзе зроб ле на з ро зу мам, не су мнеў на, 
пой дзе на ка рысць. Мно гае мо жа раз драж няць 
і вы во дзіць з ся бе, а спра віц ца з эмо цы я мі ака-
жац ца ня прос та. Па спра буй це, каб ад пра явы 
па чуц цяў не па ку та ва лі на ва коль ныя.

КА ЗЯ РОГ. Ста ран на са чы це за тым, 
што і ка му вы ка жа це. Не вы клю ча на, 
што ў ад ва рот ным вы пад ку мо жа це 

стаць ах вя рай мах ляр ства. У пер шай па ло ве 
тыд ня вар та кант ра ля ваць свой эма цы я наль-
ны стан, каб не па сва рыц ца з бліз кі мі. Аў то рак 
мо жа ака зац ца днём не ча ка ных су стрэч і лё-
са вы зна чаль ных зна ём стваў. Ва шы твор чыя 
пра ек ты бу дуць ухва ле ны і пад тры ма ны.

ВА ДА ЛЕЙ. З'я вяц ца но выя ці ка выя 
ідэі, якія за хо пяць вас з га ла вой. На 
пра цы па спра буй це па ка заць, на што 

вы здоль ныя, ка лі вам даць во лю твор час ці. 
Пра цы шмат, але яна ака жац ца ці ка вай і да-
зво ліць рас крыць ваш па тэн цы ял. Па леп шац ца 
ва шы ад но сі ны з дзе ла вы мі парт нё ра мі, што 
да па мо жа рэа лі за ваць даў нія за ду мы.

РЫ БЫ. У пер шай па ло ве тыд ня пра-
ца здоль ная па глы нуць вас цал кам. 
На чаль ства прос та вы ра шыць, што 

ін шых спраў быць не мо жа, і на гру зіць звыш 
ра зум на га. Зра бі це вы гляд, што вы поў нас цю 
згод ны з пра па на ва ны мі ака ліч нас ця мі. Але ка-
лі ў дру гой па ло ве тыд ня вы ра шы це сха вац ца 
ад уся го све ту, то не спа дзя вай це ся, што гэ та 
атры ма ец ца, бо з ах вот ні каў па гу та рыць з ва мі 
ўтво рыц ца цэ лая чар га. У кан цы тыд ня будзь це 
га то вы да кан струк тыў ных кам пра мі саў.


