
АВЕН. «Мі ні мум пра цы і мак сі мум ад па чын-
ку» — дэ віз на ты дзень. Ін фар ма цыя бу дзе 
мець вя лі кае зна чэн не. Да вя дзец ца зай мац-
ца не каль кі мі спра ва мі ад на ча со ва, але вы-

ні кі гэ тай пра цы вель мі па це шаць ужо на на ступ ным 
тыд ні. Свае пла ны лепш за ўсё не афі ша ваць, а прад-
пры маць не аб ход ныя кро кі да іх ажыц цяў лен ня.

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень пра да ста віць маг чы масць 
вы явіць вы на ход лі васць і ве ды, маг чы ма, 
хтось ці звер нец ца да вас па па ра ду ці вы 

са мі пры ме це ўдзел у чы ім-не будзь лё се. Скла дзі це 
план усіх спраў, якія не аб ход на зра біць ця гам тыд ня, 
і гэ та да зво ліць па збег нуць сур' ёз ных пра ма шак.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Твор чыя за ду мы і ідэі бу дуць 
пе ра паў няць вас. Для іх ува саб лен ня ў жыц-
цё аба вяз ко ва спат рэ біц ца да па мо га ад на-
дум цаў. Не за бы вай це пры слу хоў вац ца да 

го ла су ін ту і цыі, якая да зво ліць па збег нуць шмат лі кіх 
па мы лак і на блі зіць да вы ка нан ня ва ша га за па вет на-
га жа дан ня. Ты дзень спры яе вы ра шэн ню прак тыч на 
лю бых кан флік таў і да сяг нен ню зго ды, у се ра ду лепш 
усё ж та кі не ўсту паць у спрэч кі са сва я ка мі.

РАК. Ты дзень бу дзе су пра ва джац ца па вы-
ша най пра фе сій най ак тыў нас цю, што мо жа 
знач на змя ніць ва ша жыц цё. Спры яль ная па-

ла са пра цяг ва ец ца — са мы час на це шыц ца плё на мі 
сва ёй дзей нас ці. Будзь це абач лі выя са сло ва мі, якія 
вы маў ля юц ца ўслых. Не трэ ба экс пе ры мен та ваць, 
інакш не па збег нуць не пры ем ных не спа дзе вак. Ка нец 
тыд ня па ві нен па це шыць ці ка вы мі ўра жан ня мі.

ЛЕЎ. Аба вяз ко ва па спра буй це рас пла на-
ваць усе спра вы на ты дзень на пе рад. Гэ та 
да па мо жа па вя лі чыць дзе ла вую ак тыў насць 
і ста ноў ча ада б'ец ца на вы ні ку ва шай дзей-

нас ці. Час спры яль ны для па чат ку доў га тэр мі но вых 
пра ек таў, але па спра буй це па збя гаць па спе ху і будзь-
це мак сі маль на ўваж лі вы мі. Пра вя рай це ўсю ін фар-

ма цыю, якая па сту пае да вас, аба вяз ко ва звяр та ю чы 
ўва гу на па пя ро вую да ку мен та цыю. Не да зва ляй це 
ўцяг ваць ся бе ў кру га ва рот чу жых праб лем. Па спра-
буй це больш ра зум на ар га ні за ваць сваё жыц цё.

ДЗЕ ВА. Спа кой і вы трым ка мо гуць спат-
рэ біц ца не ад на ра зо ва. Не вар та сур' ёз на 
ўспры маць сло вы ка лег па пра цы: па ней кай 
пры чы не яны мо гуць мець пра вас не заў сё-

ды ста ноў чае мер ка ван не. Лег ка дум насць у зно сі нах 
вель мі не па жа да на. Па спра буй це абы сці ся без ліш ніх 
абя цан няў: іх бу дзе цяж ка вы ка наць. Не вар та шу каць 
чу жой па ра ды. Гэ та да пу шчаль на толь кі ў вы ключ ных 
сі ту а цы ях. Лепш за ўсё дзей ні чаць са ма стой на, але 
пры гэ тым па збя гаць рэз кіх жыц цё вых змен.

ША ЛІ. Для па зі тыў ных змен у лё се на ды-
хо дзіць вель мі спры яль ны час. Вы мо жа це 
раз ліч ваць на пос пех у тых спра вах, у якіх 
не аб ход на пра явіць іні цы я ты ву, ра шу часць і 

на по рыс тасць. Ма тэ ры яль нае ста но ві шча бу дзе па во-
лі ста бі лі за вац ца, што дасць маг чы масць з за да валь-
нен нем пра гу ляц ца па кра мах ці вы дат ка ваць гро шы 
на за ба вы, але, па жа да на, без за ліш няй мар на траў-
нас ці. У вы хад ныя дні на вас мо жа ака заць моц ны 
ўплыў рэ кла ма хат няй утуль нас ці, што, ве ра год на, за-
ах во ціць за няц ца пе ра тва рэн нем улас на га жыл ля.

СКАР ПІ ЁН. Па збя гай це ўвяз вац ца на ват у 
са мыя бяс крыўд ныя аван ту ры. Мо жа ўзнік-
нуць сі ту а цыя, ка лі да вя дзец ца тэр мі но ва 

ава лод ваць но вы мі ве да мі і на вы ка мі. Прэ ва лі ра ваць 
бу дзе вы на ход ніц кая дзей насць. Маг чы ма з'я вяц ца 
но выя ці ка выя ідэі. Най больш спры яль ным днём 
ста не пят ні ца.

СТРА ЛЕЦ. Ты дзень абя цае за бяс пе чыць 
доб рай пра ца здоль нас цю і ад чу валь ным 
пры лі вам сіл. У дзе ла вым парт нёр стве 
спра вы так са ма пой дуць на лад. На ды хо-

дзіць уда лы для здзяйс нен ня знач ных спраў час — не 

ўпус ці це яго. Ня гле дзя чы на не аб ход насць ін тэн сіў-
най пра цы, ве дай це ме ру. Ва шы бліз кія лю дзі, ды і 
вы са мі, мо жа це па цяр пець ад імк нен ня ад да ваць 
пра цоў на му пра цэ су ўвесь воль ны час. Пра яў ля ю чы 
вы трым ку і цяр пен не, атры ма е це маг чы масць пад ка-
рэк та ваць ход па дзей і змяк чыць вост рыя вуг лы.

КА ЗЯ РОГ. Не спа дзя вайц еся на маг чы мае 
шан ца ван не і ста ран на пла нуйце ўсе спра вы. 
На стае час плён най твор чай ак тыў нас ці. Ве-
ра год ная рэа лі за цыя ары гі наль ных пра ек таў. 

Толь кі не за будзь це ся за клі каць на да па мо гу ва шу 
ак тыў насць і ін ту і цыю. Пят ні ца да па мо жа вам на леж-
ным чы нам урэ гу ля ваць пы тан ні парт нёр ства, якія 
вый шлі на пер шы план, і вы ра шыць злу ча ныя з імі 
праб ле мы. Га лоў нае — не пры спеш ваць па дзеі. Ка лі 
ў ва шым жыц ці ме ла мес ца хат няя бяз ла дзі ца, то яна 
скон чыц ца ў хут кім ча се, вяр нуў шы мір і спа кой.

ВА ДА ЛЕЙ. Бу дзе це не ве ра год на ўда члі выя, 
і лю быя маг чы мыя спро бы пе ра шко дзіць 
вам у рас па чы нан нях не змо гуць увян чац ца 
пос пе хам, а толь кі пад во яць па пу ляр насць 

ва шай пер со ны. Мо гуць уз нік нуць праб ле мы, звя-
за ныя з вост рым не да хо пам ча су. Але не спра буй це 
эка но міць час, ады ма ю чы яго ад пра цэ су ста ран на га 
аб дум ван ня. Не вар та пры маць па спеш ных ра шэн няў, 
інакш паз ней мож на пра гэ та па шка да ваць. Пе ра мо-
вы з на чаль ствам па він ны пры нес ці доб ры вы нік, ка лі 
здо ле е це за ха ваць на леж ную суб ар ды на цыю і не ста-
не це дэ ман стра ваць ві да воч ную ам біт насць.

РЫ БЫ. Ты дзень на сы ча ны за хап ляль ны мі 
па дзея мі і яр кі мі су стрэ ча мі, а пра ца здоль-
насць іс тот на па вя лі чыц ца. Час доб ры для 

су стрэч з парт нё ра мі, якія пры еха лі зда лё ку, і для 
ар га ні за цыі да лё кіх па ез дак. У гу тар ках па спра буй це 
не ка заць ліш ня га, каб пас ля не шка да ваць пра гэ та. 
Па збя гай це ад кры та га су праць ста ян ня з людзь мі: ні-
чым доб рым гэ та, хут чэй за ўсё, не скон чыц ца.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.29 18.18 9.49
Вi цебск — 8.22 18.05 9.43
Ма гi лёў — 8.20 18.08 9.48
Го мель — 8.12 18.09 9.57
Гродна — 8.44 18.34 9.50
Брэст    — 8.41 18.38 9.57

Iмянiны
Пр. ГРАМНІЦЫ (Стрэчанне 
Гасподняе). 
К. Агаты, Геаргіны, Арнольда, 
Зігфрыда, Юзафа.

Месяц
Поўня 2.53. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 
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ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е ! С А К  Р Э  Т Ы  С Т Ы  Л Ю

Р А П Т А М  С П А Т Р Э Б І Ц Ц А

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Мая дзяў чы на ска за ла, што на дзень 
на ро дзі наў мя не ча кае неш та асаб лі вае.

Вось хіт рая! Ця пер мне да вя дзец ца су-
стра кац ца з ёй яшчэ 5 ме ся цаў.

Алім пі я да, ха кей.
— Авеч кін спра буе абы сці Яг ра, але 

Ягр Авеч кі ну ві да воч на не па зу бах. А 
вось Авеч кін Яг ру па зу бах, па кор пу се, 
па кар ку… Вось ужо і клюш ка пай шла 
ў ход…

Фра зы, якія вы клі ка юць па ні ку:
1) Ня пра віль нае імя або па роль.
2) Я ха чу з та бой сур' ёз на па га ва-

рыць!
3) Да дош кі пой дзе…
4) Гэ та бу дзе не ба лю ча.

— Дзяў чы на, а вы за му жам?
— Ну, ча сам…

Яны ва ло да юць 
раз ві тым уяў лен нем, 
твор чым мыс лен нем 
і заў сё ды 
да бі ва юц ца вы со кіх 
вы ні каў. Яны не 
мо гуць прай гра ваць, 
ба лю ча ста вяц ца да 
кры ты кі, та му што 
іх па чуц ці ля жаць на па верх ні і іх 
лёг ка траў ма ваць. Яны спа чу ва юць 
і сім па ты зу юць на ва коль ным, 
пад трым лі ва юць сла бей шых. У 
між аса бо вых ад но сі нах пе ра ва гу 
ад да юць сва бо дзе. Яны да пыт лі выя, 
са ма дыс цып лі на ва ныя, не 
ўме юць рас слаб ляц ца. З уз рос там 
на бы ва юць вар тую па ва гі муд расць, 
ад нак іс нуе не бяс пе ка за ха піц ца 
са ма ана лі зам і па глы біц ца ў аса біс ты 
свет, поў ны ілю зій і ле ту цен няў.

Яр кія, ім пуль сіў ныя, 
ад чай ныя асо бы, 
здоль ныя ўдых нуць 
жыц цё ва ўсё, чым 
бы яны ні зай ма лі ся. 
Яны не пры зна юць 
ся рэ дзі ны: ка лі 
гу ляць, дык з 
раз ма хам; ка лі 

смя яц ца, дык да слёз. Ад нак гэ та 
па каз ная ад чай насць — уся го толь кі 
шыр ма, за якой ха ва ец ца ба яз лі вая, 
за кам плек са ва ная на ту ра. Яны 
цал кам пры свя ча юць ся бе сям'і, 
ра бо це, дзе цям, на ват на су пе рак 
свай му «я». Па ра жэн не для іх горш 
за смерць, та му яны аб' ек тыў на 
ацэнь ва юць маг чы мас ці і рэ аль на 
гля дзяць на жыц цё. Муж чы ны гэ та га 
дня — пры ро джа ныя кі раў ні кі, а 
жан чы ны — за ха валь ні цы до му. 
Гэ тыя лю дзі ў цэ лым даб ра душ ныя, 
але іх не прад ка заль насць 
раз драж няе, та му ім не аб ход на 
на ву чыц ца кант ра ля ваць свае 
эмо цыі.

Галь шту ка вая «на ву ка»
АСЦЯ РОЖ НА, БРАК!

— Па кла дзі це галь штук па пя рок ру кі. Ка лі яго шы-
ро кі ка нец зві сае пра ма, не за круч ва ю чы ся ва кол 
сва ёй во сі, зна чыць, на дзе ты і за вя за ны галь штук 
бу дзе вы гля даць гэ так жа роў на.

— Даў жы ня 
звы чай на га галь-
шту ка па він на 
быць не ка ра цей 
за 130 см і не даў-
жэй чым 150 см.

— Звяр ні це 
ўва гу на тое, каб 
тыль ны бок на 
шы ро кім кан цы 
галь шту ка да кан-
ца не сшы ваў ся, а 
зма цоў ваў ся не-
каль кі мі буй ны мі 
шыў ка мі.

— Злёг ку рас цяг ні це галь штук у даў жы ню. Ка лі 
ён цяг нец ца, зна чыць, ён не вы тры мае ад па вед най 
на груз кі і хут ка стра ціць фор му.

— На шы ро кім кан цы галь шту ка зза ду аба вяз ко ва 
на яў насць пят лі, зроб ле най з той жа тка ні ны, што і сам 
галь штук. Яна па трэб на, каб ма ца ваць да шы ро ка га 
кан ца вуз кі ка нец галь шту ка.

ЭТЫ КЕТ
Галь штук па ві нен спа лу чац ца ці кант рас та ваць з  �

ко ле рам гар ні ту ра ці ка шу лі.
Галь шту кі ў ка сую клет ку но сяць з адзен нем воль- �

на га ці спар тыў на га сты ляў.
Ад на ча со ва тры ма люн кі ў ан самб лі не да пу шчаль- �

ныя. На прык лад, ка лі галь штук і пін жак з ма люн кам, 
то ка шу ля па він на быць аба вяз ко ва ад на тон ная.

Шы ро кія галь шту кі з буй ным ма люн кам па ды хо- �
дзяць шы ра ка пле чым муж чы нам. Строй ным жа вар-
та вы бі раць ву зей шыя галь шту кі з тка ні ны ў дроб ны 
ма лю нак.

За вя за ны на шыі галь штук па ві нен пе ра кры ваць  �
ка шу лю і рэ мень, апус ка ю чы ся на 2 см ні жэй по яса.

Пры мя ра ю чы галь штук, вы па він ны са чыць, каб  �
раж кі каў ня ра ка шу лі не пе ра кры ва лі ву зел галь шту-
ка.

Галь штук не аб ход на раз вяз ваць кож ны ве чар.  �
Інакш на ват са мы да ра гі і якас ны вы раб пе ра тво-
рыц ца ў бес ка рыс ны ка ва лак тка ні ны, ня здоль ны 
тры маць ву зел, па коль кі з ча сам ва лок ны ма тэ рыі 
пе ра круч ва юц ца.

Ву зел заў сё ды вар та ра біць на каў ня ры, а не ў  �
ру ках. Пры чым трэ ба за вяз ваць асця рож на, каб не 
пе ра цяг нуць тка ні ну. Ра зам з тым, ён па ві нен вы гля-
даць ту гім.

Сві ні на фар шы ра ва ная
Спат рэ біц ца: сві ні на –1 кг; час нок — 4 зуб кі; пят-

руш ка; ба тон — 1 лус тач ка; сыр цвёр ды дзёр ты — 
3 ст. л.; соль; алей; жаў ток яеч ны — 2 шт.; для па ні-
ра ван ня — му ка, пе рац чор ны мо ла ты.

Здраб ня ем і змеш ва ем ін грэ ды-
ен ты для на чын кі: пад сма жа ны на 
су хой па тэль ні ба тон, час нок, зя-
ле ні ва пят руш кі, сыр, 2 ст. л. алею, 
соль на смак, сы рыя жаў ткі. Мя са 
на ра за ем пар цы ён на. Кож ны ка-
ва лак над ра за ем і рас кры ва ем, як 
кніж ку, кла дзем на чын ку. Зма цоў-
ва ем краі зу ба чыст кай. Змеш ва ем соль, пе рац і му ку 
для па ні ра ван ня. Аб валь ва ем у ёй кож ны ка ва лак і аб-
смаж ва ем да ру мя най ска ры нач кі на алеі. Аб сма жа ныя 
ка вал кі склад ва ем у не вя лі кую каст руль ку ці па тэль ню, 
на лі ва ем тро хі га ра чай га та ва най ва ды, бу лё ну ці ві на 
(ка му што па да ба ец ца). Да во дзім мя са да поў най га-
то ваўнас ці ў га ра чай ду хоў цы ка ля 20 хві лін.

Ру жы для ка ха ных
Спат рэ біц ца: сыр плаў ле ны (лус тач кі) — 2 упак., 

яй ка ку ры нае (ва ра нае) — 4 шт., цы бу ля рэп ча тая 
(вель мі ма лень кая) — 1 шт., груд ка курынaя — 200 г, 
ма я нэз.

Кож ную лус тач ку (ва ўпа коў цы іх во сем) раз ра за ем 
на тры па лос кі. Ку ры ную груд ку ад вар ва ем і дроб-

на рэ жам. Яй кі ва рым і на-
дзі ра ем на тар цы. Цы бу лю 
дроб на рэ жам. Усё змеш-
ва ем, да даў шы ма я нэз. На 
кож ную па лос ку вы клад-
ва ем на чын ку і згорт ва ем 
ру жач кай (якая скла да ец ца 
з трох па ло сак — ад на лус-
тач ка).

1564 год — на ра дзіў ся Га лі леа Га лі лей, італь ян скі на ву-
ко вец эпо хі Ад ра джэн ня, адзін з за сна валь ні каў дак-

лад на га пры ро да знаў ства. Скан стру я ваў тэ ле скоп з 32-ра зо вым 
па ве лі чэн нем і ад крыў го ры на Ме ся цы, 4 спа да рож ні кі Юпі тэ ра, 
фа зы ў Ве не ры, пля мы на Сон цы.

1904 год — на ра дзі ла ся (г. Мінск) Ла ры са Пам пе еў на Алек-
санд роў ская, бе ла рус кая спя вач ка, рэ жы сёр, гра мад-

скі дзе яч, на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі (1938) і СССР (1940). У 
1919–1924 гг. са ліст ка ар га ні за ва най ёю ама тар скай тру пы пры 
па літ ад дзе ле За ход ня га фрон ту, у 1928–1960 гг. (з 1951-га га-
лоў ны рэ жы сёр) — Дзяр жаў на га тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі. 
Ся род пар тый: Ма ры ся і Але ся («Мі хась Пад гор ны» і «Але ся» 
Я. Ці коц ка га), Кар мэн («Кар мэн» Ж. Бі зэ), Тац ця на, Лі за і Гра фі-
ня («Яў ген Ане гін» і « Пі ка вая да ма» П. Чай коў ска га). Па мер ла ў 
1980 г. У 1992 г. за цвер джа на прэ мія імя Алек санд роў скай у га лі не 
тэ ат раль на га мас тац тва.

1989 год — да та за кан чэн ня вы ва ду са вец кіх вой скаў з 
Аф га ні ста на. Ён па чаў ся 15 мая 1988 го да, у ад па-

вед нас ці з за клю ча ным у кра са ві ку 1988 го да Жэ неў скім па гад-
нен нем аб па лі тыч ным 
урэ гу ля ван ні ста но ві шча 
ва кол ДРА. Са вец кі Са юз 
аба вя заў ся вы вес ці свой 
кан тын гент у дзе вя ці-
ме сяч ны тэр мін — гэ та 
зна чыць, да 15 лю та га 
на ступ на га го да.
У пер шыя тры ме ся-
цы Аф га ні стан па кі ну лі 
50 183 ва ен ныя. Яшчэ 
50 100 ча ла век вяр ну-
лі ся ў СССР у пе ры яд з 15 жніў ня 1988 го да па 15 лю та га 
1989 го да.
 Апе ра цыя па вы ва дзе вой скаў пад вяр га ла ся на па дам з 
бо ку душ ма наў — за гэ ты пе ры яд за гі ну лі 523 са вец кія сал-
да ты. 
15 лю тга 1989 г. ге не рал-лей тэ нант Ба рыс Гро маў, па вод ле афі-
цый най вер сіі, стаў апош нім са вец кім вай скоў цам, што пе ра сту пі ў 
па Мос це Друж бы мя жу дзвюх кра ін.

Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ, бе ла рус кі па эт:

Ах, 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!

15
лю та га

НА РО ДЖА НЫЯ

16
лю та га

НА РО ДЖА НЫЯ
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«ДЗІ КУ НА МІ» НА АЛІМ ПІ Я ДУ — 
ТАН НЕЙ 

Пры кід ва ю чы ва ры ян ты па езд кі, трэ-
ба ад ра зу ж ад мо віц ца ад куп лі пу цёў-
кі ў афі цый на га (пад крэс лю, адзі на га) 
па стаў шчы ка па кет ных ту раў. Ра сій ска-
га, вя до ма. Спра ва на ват не ў тым, што 
цэны там вы со кія, а ча сам прос та за-
воб лач ныя. На прык лад, пра па но вы для 
пры хіль ні каў фі гур на га ка тан ня, ха кея і 
бія тло на — ад 200 да 800 тысяч ра сій скіх 
рублёў. Гэ та без улі ку да ро гі ў Со чы і на-
зад, а так са ма хар ча ван ня — толь кі сня-
дан кі. Пры гэ тым кам па нія тлу ма чыць на 
сва ім сай це, што та кія «тан ныя» ту ры на 
сён ня ўжо пра да дзе ныя, але ёсць… VІP 
-па ке ты за 1–2,5 млн рублёў. На пы тан не, 
ча му так до ра га, ёсць ад каз: кам па нія 
прай шла ад бор Між на род на га алім пій-
ска га ка мі тэ та, гэ та да лё ка не пер шая 
іх Алім пі я да, і на огул, яны раз ліч ва юць 
на са мую па тра ба валь ную і пла це жаз-
доль ную пуб лі ку (трэ ба ра зу мець: на 
па лі ты каў, ба га тых біз нес ме наў, сла ву-
тас цяў). З ча го мож на зра біць вы сно ву, 
што ма на па лізм ні ко лі ні чо га доб ра га не 
абя цае.

Яшчэ не каль кі слоў пра мі фы, якія 
лу на юць ва кол Алім пі я ды ў ася род дзі 
ама та раў спор ту. Міф пер шы — ня ма 
дзе жыць. Не ка то рыя сэр ві сы бра ні-
ра ван ня гас ці ніц па ве дам ля юць, што 
ўжо вы куп ле на больш за 99% мес цаў у 
атэ лях Со чы і ва ко лі цах. Ні бы та ўвесь 
ну мар ны фонд за рэ зер ва ва ны Арг ка-
мі тэ там. Гэ та так, але не зу сім. Па куль 
мес цы ёсць і ў буй ных атэ лях, і ў мі-
ні-гас ці ні цах, і ў пры ват ным сек та ры, 
пры чым у роз най цэ на вай ка тэ го рыі. 
На прык лад, су тач нае пра жы ван не ў 
пры ват ным сек та ры Ад ле ра, ка лі вы-
бра ны ва ры янт эка ном-кла са, у ся рэд-
нім абы дзец ца ў 1000–1500 ра сій скіх 
руб лёў з ча ла ве ка, а ца на за ну мар на 
два іх у не вя лі кай пры ват най гас ці ні цы 
Ад ле ра — ад 3000 руб лёў за су ткі. Гэ та, 
вя до ма, без улі ку хар ча ван ня.

Пра жы ван не ў эліт ных атэ лях з шы-
коў ны мі ўмо ва мі да хо дзіць да 12–18 ты-
сяч руб лёў з ча ла ве ка за су ткі. А ней кі 

«Ма рынс Парк Атэль» уз няў сваю цэ на-
вую кар ту аж но да 49 ты сяч ра сій скіх 
руб лёў за су ткі ($1400). У та кіх гас ці-
ні цах да па слуг жыль цоў — утуль ныя 
ка вяр ні і ба ры з раз на стай ны мі вы тан-
ча ны мі как тэй ля мі, ба га тай кар тай він, 
ба сей ны, трэ на жор ныя за лы і са ўны, 
дзі ця чыя пля цоў кі і спар тыў ныя комп-
лек сы.

Ёсць яшчэ ка ю ты на ся мі кру із ных 
лай не рах, якія з 5 лю та га кі ну лі яка ры 
ў Цэнт раль ным мар скім пор це і ў Імя-
рэ цін скай бух це, зу сім по бач з пры бя-
рэж ным клас та рам. Для па чат ку вар та 
звяр нуц ца ў бю ро па раз мя шчэн ні «Вя-
лі кі Со чы» (афі цый ны парт нёр Алім пі я-
ды). Ка ю ты на цеп ла хо дах каш ту юць ад 
4,6 да 14 тысяч руб лёў за су ткі.

Міф дру гі — ня ма бі ле таў на спар-
тыў ныя спа бор ніц твы. Так са ма не зу сім 
праў да. На афі цый ным сай це tіckets.
sochі2014.com да гэ та га ча су мож на 
на быць квіт кі на ват на цы ры мо нію за-
крыц ця Гуль няў і най больш ві до вішч ныя 
ві ды спа бор ніц тваў. Праў да, тан ных ужо 
не за ста ло ся.

НЕ НА МА ШЫ НЕ!
Ад ра зу ад кінь це ідэю па ехаць на 

Алім пі я ду на ўлас най ма шы не. Маў-
ляў, мож на сэ ка но міць на да ро зе і на 
ўнут ра ных пе ра мя шчэн нях. Уліч ва ю-
чы «ша лё ны» со чын скі тра фік у гэ тыя 
дні, а так са ма пры ня тыя ўла да мі ме ры 
бяс пе кі, не маг чы масць без спе цы яль-
на га да зво лу тра піць на аў та ма бі лі ў 
асаб лі ва ахоў ныя гор ны і пры бя рэж ны 
спар тыў ныя клас та ры, ма шы на пе ра-
тво рыц ца ў абу зу. Ні ку ды да ехаць на 
ёй вы не змо жа це. У леп шым вы пад ку 
пры пар ку е це на ста ян цы дзе-не будзь 
на ўскра і не го ра да. А да лей — так сі. 
Вось анек дот, які рас ка заў мне ахоў-
нік-асе ці н, што пра цуе ў атэ лі «Гор кі 
Па на ра ма» (тут жы ве гру па бе ла рус кіх 
жур на ліс таў):

«Два каў каз цы па ды хо дзяць да так-
сіс та і га во раць: — Да вак за ла тра іх 
да вя зеш? — Але ж вас двое?! — Ва-ах, 
а ты што, з на мі не па е дзеш?!».

На пэў на, ёсць і та кое, раз на род га-
во рыць…

Ві да воч на, лепш ля цець са ма лё там, 
і па жа да на пра мым рэй сам. 2 га дзі ны 
10 хві лін з Мін ска — і вы на мес цы. З 
Маск вы — 2,5 га дзі ны. Свае па слу гі 
па са жы рам пра да стаў ля юць аж во сем 
мяс цо вых авія кам па ній, і не ка то рыя з 
іх пра па ноў ва юць зля таць ту ды-на зад 
па зні жа ным кош це — за пяць з не чым 
ты сяч руб лёў.

Ад нак не спа ку шай це ся: ку піць та кія 
квіт кі прак тыч на не маг чы ма. Іх коль-
касць аб ме жа ва ная, і зні ка юць яны 
імк лі ва. Цэ на ўтва рэн не для ас тат ніх 
квіт коў «пла вае». Кошт пе ра лё ту ў най-
больш пі ка выя пе ры я ды мо жа да ся гаць 
30 тыс. руб лёў і вы шэй.

ЯК ЕЗ ДЗІЦЬ 
Па між спар тыў ны мі аб' ек та мі і асноў-

ны мі ра ё на мі го ра да Со чы кур сі руе 
спе цы яль ны алім пій скі і па ра лім пій скі 
транс парт для гле да чоў, які ўклю чае 
ў ся бе сет ку чы гу нач ных, аў то бус ных 
марш ру таў, а так са ма сіс тэ му ка нат ных 
да рог. Для гле да чоў, якія ма юць бі лет, 
пра езд на транс пар це ў дзень спа бор-
ніц тваў бу дзе бяс плат ным.

Уся го ў транс парт най сіс тэ ме за-
дзей ні ча на дзе вяць транс парт на-пе ра-
сад ачных вуз лоў, на якіх мож на пе ра-
сес ці з ад на го ві ду транс пар ту на ін шы. 
Яны раз мя шча юц ца ў най буй ней шых 
на се ле ных пунк тах і інф ра струк тур-
ных аб' ек тах пры бя рэж на га і гор на га 
клас та раў. Час у да ро зе па між пры бя-
рэжным і гор ным клас та ра мі зой ме не 
больш за га дзі ну па но вай чыгунцы Ад-
лер — Крас ная Па ля на. Пры гэ тым усе 
ля до выя арэ ны зна хо дзяц ца ў кро ка вай 
да ступ нас ці ад на ад ад ной. Па езд ка на 
цяг ні ку ад аэ ра пор та да Крас най Па-
ля ны зой ме ка ля га дзі ны, ад Вя лі ка га 
Со чы — 1,5 га дзі ны, ад Алім пій ска га 
пар ку — 45 хві лін. Праў да, гэ та без улі-
ку ча су на пе ра сад ку па між цяг ні ка мі.

ПА ЧЫМ СУ ВЯЗЬ 
Усе, хто бы ваў на Алім пі я дах у Ван-

ку ве ры, Ту ры не або Лон да не, вы дат-
на па мя та юць, што ма біль ная су вязь 
і ін тэр нэт там бы лі стра шэн на да ра гі-
мі, на ват па так зва ным спе цы яль ным 
алім пій скім та ры фе. «Алім пій скія» цэ ны 
на су вязь і ў Со чы. Пры чым у гор ным 
клас та ры ў не ка то рых атэ лях (яны зда-
дзе ны пад ключ лі та раль на на пя рэ дад ні 
ад крыц ця Гуль няў) — тут жы вуць бе-
ла рус кія жур на ліс ты — між на род ная 
тэ ле фон ная су вязь ад сут ні чае на огул. 

За ста ец ца толь кі ін тэр нэт. Тра фік на 
тры тыд ні — 4 ты ся чы ра сій скіх руб лёў 
(больш як 100 до ла раў ЗША).

НЯ МА ГРО ШАЙ?
ТА ДЫ НА КЁР ЛІНГ!

На рэш це, са мае га лоў нае — бі ле ты 
на спар тыў ныя спа бор ніц твы. Ад ра зу 
ска жу: квіт коў на ха кей ны фі нал, матч 
за 3-е мес ца і паў фі на лы ня ма ў про-
да жы. Яны бы лі не да ступ ныя ўжо праз 
паў га дзі ны пас ля па чат ку про да жаў — з 
7 лю та га 2013 го да. Пры гэ тым агуль-
ная тэн дэн цыя та кая: за ста лі ся да ра гія 
бі ле ты, тан ных — ня ма. Каб да ве дац ца 
пра на яў насць і кошт, зай дзі це на сайт 
Гуль няў. На цы ры мо нію за крыц ця Гуль-
няў так са ма за ста лі ся толь кі да ра гія бі-
ле ты — па 20 і 37 тыс. руб. Ка лі вы зу сім 
аб ме жа ва ныя ў срод ках, за ста ец ца хі ба 
што іс ці на кёр лінг — гэ та абы дзец ца 
ўся го ў 2,5 тыс. руб. На са мой спра ве, 
гэ та вель мі ві до вішч ны від спа бор ніц-
тваў. Дзе яшчэ яго мож на ўба чыць?

Вось што ду ма юць са мі ра сі я не пра 
алім пі я ду (мно гія з іх, ба ча чы над піс 
«Belarus» на на шых чыр во ных курт-
ках, са мі па ды хо дзяць — прос та па-
гу та рыць. Пра па важ лі вае стаў лен не 
мяс цо вых жы ха роў да бе ла ру саў мы 
ўжо рас каз ва лі).
Мі ха іл Аляк се е віч ПЛЯТ НЁЎ,
г. Со чы:

— І час ёсць, і жа дан не, а вось пен сіі 
не ха пае. Та кі па ра докс атрым лі ва ец ца. 
І на вош та та ды яна нам па трэб ная, гэ-
тая Алім пі я да? Ка лі звы чай ны пен сі я нер 
не мо жа па гля дзець спа бор ніц твы…
Сяр гей СМЫШ ЛЯ ЕЎ,
урач-кар ды ё лаг, г. Лю бер цы, у Со чы
пры ехаў па служ бо вых спра вах:

— Вось вам і Алім пі я да для ра сі ян. 
Я гро шы ад клад ваў на яе 2 га ды, на-
збі раў 180 000 (пры блі за $5000), але на 
ся мей най на ра дзе вы ра шы лі не ехаць, 
та му што на мя не, жон ку і два іх дзя-
цей гэ тых гро шай не хо піць, а прос та 
так ба дзяц ца па алім пій скім го ра дзе, 
пра пус ціў шы най больш ці ка выя для 
нас спа бор ніц твы, не хо чац ца. Атрым-
лі ва ец ца, Алім пі я да — для абра ных? 
Дзіў на вы хо дзіць: звы чай ным лю дзям 
з да хо да мі да 25 ты сяч у ме сяц да ро га 
сю ды за ба ро не на. І ў чым та ды, хо чац ца 
спы таць, тут пра слаў лен не спор ту, і які 
тут спар тыў ны дух? Ён жа быў у Маск ве 
ў 1980-м… А так да во дзіц ца пры знаць, 
што на шы чы ноў ні кі са ма га вы со ка га 
ран гу на ла дзі лі свя та толь кі для ся бе і 
сва іх бліз кіх. А нам за ста ец ца кар цін ка 
ў тэ ле ві за ры.

КОЛЬ КІ КАШ ТУЕ
З'ЕЗ ДЗІЦЬ У СО ЧЫ

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» Ана толь Сла неў скі — з алім пій скай ста лі цы
Алім пі я да ў раз га ры. Ка лі нех та з ад чай ных ба лель шчы каў 
ад ва жыц ца па ехаць ту ды ў апош ні мо мант, па ві нен ве даць, 
што бі ле ты на са ма лё ты, цяг ні кі, на спар тыў ныя спа бор ніц-

твы, мес цы ў гас ці ні цах ёсць. Але, што на зы ва ец ца, па верх няй цэ на вай 
план цы. З'ез дзіць у Со чы «па-сціп ла му» ўжо не атры ма ец ца. На прык лад, 
сем апош ніх алім пій скіх дзён вам абы дуц ца пры клад на ў 100–180 тысяч 
ра сій скіх руб лёў — гэ та ка ля 4500–5000 до ла раў (1 до лар ЗША — пры-
бліз на 35 ра сій скіх руб лёў). А ка лі раз ліч ва е це ад па чыць па «поў най 
алім пій скай пра гра ме», та ды на ват і га ва рыць не хо чац ца, у коль кі гэ та 
вам уля ціць.

Квет кі ў глі цэ ры не
Глі цэ ры на да зва ляе за ха ваць квет ку амаль што 

ў пер ша род ным вы гля дзе. Рас лі ны на ват за ста юц-
ца гнут кі мі і толь кі злёг ку змя ня юць ко лер. Адзі нае 
«але» — за над та ма ла дая ліс то та кан сер ва ван ню з 
да па мо гай глі цэ ры ны не пад да ец ца. Квет кі не аб ход-
на пэў ным чы нам пад рых та ваць: зра біць ка сы зрэз 
сцяб ла, вы да ліць ніж няе ліс це, зняць скур ку ці ка ру 
і рас шча піць сцяб ло пры бліз на на 6 см, каб рас твор 
лепш пра ні каў у квет ку. Глі цэ ры на раз во дзіц ца ва дой 
у су ад но сі нах 1:2. Атры ма ная вад касць на лі ва ец ца 
ў сло ік, ва зу, лю бую ін шую па су дзі ну на вы шы ню 
пры клад на ка ля 20 см. Уз ро вень вад ка сці па ві нен 
за хоў вац ца, та му час ад ча су рас твор не аб ход на да-
лі ваць. На поў нае пра моч ван не звы чай на па трэб на 
ад двух тыд няў да двух ме ся цаў, але атры ма ны вы нік 
аба вяз ко ва па ра дуе!


