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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.46 18.02 9.16
Вi цебск — 8.39 17.48 9.09
Ма гi лёў — 8.36 17.52 9.16
Го мель — 8.27 17.52 9.25
Гродна — 9.00 18.18 9.18
Брэст    — 8.56 18.23 9.27

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Анатоля, Віталя, 
Пятра, Рыгора, Уладзіміра. 
К. Рамуальда, Рышарда, Тодара.

Месяц
Першая квадра 6 лютага. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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1754 год — Мі хай ла Ла ма но саў за пус ціў за вад ную 
ма дэль вер та лё та. Ёсць вер сія, што ма дэль Ла ма-

но са ва бы ла пер шай ма дэл лю вер та лё та. На ёй бы лі ўста ля-
ва ны два він ты, якія кру цяц ца ў су праць лег лых кі рун ках. Та кая 
схе ма да гэ та га ча су вы ка рыс тоў ва ец ца ў ра сій скім вер та лё-
та бу да ван ні. На прык лад, па та кім прын цы пе скан стру я ва ны 
ле ген дар ны вер та лёт Ка-50, вя до мы як «Чор ная аку ла».

1795 год — порт Ха джы бей быў пе рай ме на ва ны ў 
Адэ су. Пер шая згад ка пра не вя лі кае па се лі шча 

Ка чы бей (Ха джы бей) су стра ка ец ца ў ад ным з да ку мен таў XV 
ста год дзя аб ад праў цы ў Кан стан ці но паль ка раб лёў, гру жа-
ных збож жам. У па чат ку 1760-х га доў тур кі па бу да ва лі там 
(у паў ноч най част кі ця пе раш ня га Пры мор ска га буль ва ра) не вя лі кую крэ пасць. У 
хо дзе па спя хо вай Рус ка-ту рэц кай вай ны 1787—1791 га доў яна бы ла ўзя та атра дам 
ге не ра ла рус кай ар міі Во сі па Мі хай ла ві ча Дэ ры ба са (Дэ Ры бас). Ка лі Паў ноч нае 
Пры чар на мор'е бы ло цал кам вы зва ле на, для яго ўма ца ван ня ўзя лі ся за ўзвя дзен-
не крэ пас цяў у Ці рас па лі і Аві дзі ё па лі і за ства рэн не но ва га пар то ва га го ра да на 
Чор ным мо ры. У маі 1794 го да ўрад за цвер дзіў пра ект пла ні роў кі пры ста ні і го ра да 
Ха джы бея. Бу даў ніц твам кі ра ва лі Дэ ры бас і ін жы нер Франц Паў ла віч Дэ ва лан. 
Ужо праз год у но вым пор це швар та ва лі ся ка раб лі і па чаў ся ак тыў ны ган даль. Па 
пры кла дзе ін шых пры чар на мор скіх га ра доў са ста ра жыт на грэ час кі мі наз ва мі, порт 
быў пе рай ме на ва ны ў Адэ су, як та го за ха це ла Ка ця ры на ІІ.

1992 год — у Ні дэр лан дах быў пад пі са ны Ма аст рыхц кі да га вор, які па клаў па-
ча так Еў ра пей ска му са ю зу. Да га вор, пад пі са ны 12 еў ра пей скі мі кра і на мі, 

ус ту піў у сі лу 1 ліс та па да 1993 го да. Па вод ле гэ та га да га во ра, Еў ра пей скі са юз за сноў-
ваў ся на ба зе Еў ра пей скай эка на міч най су поль нас ці. З да па мо гай стан дар ты за ва най 
сіс тэ мы за ко наў, якія дзей ні ча юць ва ўсіх кра і нах са ю за, быў ство ра ны агуль ны ры нак, 
які га ран туе сва бод ны рух лю дзей, та ва раў, ка пі та лу і па слуг, уклю ча ю чы ад ме ну 
паш парт на га кант ро лю па між кра і на мі — чле на мі Шэн ген ска га па гад нен ня.

Пі мен ПАН ЧАН КА, на род ны па эт Бе ла ру сі:
А стра ціць год насць — не вы нос на,
Які б ні быў там даб ра дзей...
Гля дзі це зні зу ўверх на сос ны,
На воб ла кі.
Не на лю дзей.
А ка лі вас уз ды ме сла ва,
Аб гэ тым ду май це ра дзей...
Гля дзі це звер ху ўніз на тра вы
Ці на ва ду.
Не на лю дзей.

Гэ та сва бо да мыс ныя на ту ры, якія цэ няць шчы расць. Пра нік лі выя 
суд дзі чу жых ха рак та раў, яны ні ко лі не пра яў ля юць жорст кас ці да 

сла бых і без аба рон ных, ста ран на вы бі ра юць сяб роў, 
заў сё ды пры слу хоў ва юц ца да іх дум кі, але, ка лі на іх 
імк нуц ца моц на ўздзей ні чаць, па чы на юць га ра чыц ца. 
Мно гія з іх па на ту ры ідэа ліс ты, кры ты ку юць жыц цё, 
але дрэн на ўяў ля юць, якім яно па він на быць. Іх ідэі 
час та су стра ка юць су пра ціў лен не з бо ку больш 
спрак ты ка ва ных лю дзей, што пры во дзіць да стрэ саў, 
ад якіх ра ту юць лю боў да ванд ро вак і но выя зна ём ствы.

— Чым ад роз ні ва ец ца ня во пыт ны пра-
да вец ад во пыт на га?

— Ня во пыт ны пра да вец пра тэр мі на ва ны 
та вар, пры не се ны ва мі, вы кла дзе пры вас на-
зад на віт ры ну, а во пыт ны спа чат ку заня се ў 
пад соб ку і да ча ка ец ца, па куль вы пой дзе це.

Ка лі на шас це па віс ла жан чы на — 
гэ та стрып тыз, а ка лі муж чы на — гэ та 
мас ле ні ца.

— Што та кое бяс печ ны секс?
— Гэ та ка лі муж у ка ман дзі роў цы.

Мне муж ска заў, што я больш не ся-
ду за руль, па куль не на ву чу ся за коп-
ваць ма та цык ліс таў.

— Ча му ва ша дач ка дык тоў кі пі ша з 
па мыл ка мі, ды яшчэ і з ла ян кай?

— Ну, ве да е це... Дзяў чын ка пі ша, ста-
ра ец ца, хва лю ец ца, па мы ля ец ца, па чы-
нае нер ва вац ца, ма цю ка ец ца...

Фа кел ХХІІ зі мо вай Алім пі я ды 
на рэш це за вяр шыў свой шлях  — 
пры быў у Со чы, не па срэд на 
на са му цы ры мо нію ад крыц ця 
Гуль няў. На апош нім эта пе нес ці 
агонь бы ло да ве ра на двух ра зо вай 
алім пій скай чэм пі ён цы па скач ках 
з шас том Але не Ісін ба е вай, 
лёг ка ат ле ту Сяр гею Буб ку, 
му зы кан ту Юрыю Баш ме ту, 
тэ ле вя ду ча му Ула дзі мі ру Поз не ру 
і не менш вя до мым у пэў ных ко лах 
прад зю са ру Яне Руд коў скай 
і ма дэ лі На тал лі Ва дзя на вай.

Марш рут эс та фе ты быў са мым пра-
цяг лым і маш таб ным у гіс то рыі зі мо-
вых Алім пій скіх гуль няў. На пра ця гу 
123 дзён фа кел Гуль няў у ру ках спарт-
сме наў пе ра адо леў больш за 65 ты сяч 
кі ла мет раў на аў та ма бі лях, цягніках, 
са ма лё тах, а так са ма на рус кай трой-
цы і але не вых за прэж ках. Акра мя та го, 
алім пій скі агонь па бы ваў на Паў ноч ным 
по лю се, на дне во зе ра Бай кал, на вяр-
шы ні Эль бру са. Адзін алім пій скі фа кел 
(але не агонь) па бы ваў у кос ма се на 
МКС — ме на ві та гэ тым фа ке лам бу-
дзе за па ле на ча ша агню на цы ры мо ніі 
ад крыц ця.

Рас каз ва ю чы пра сё лет нюю Алім-
пі я ду, нель га не ўзга даць дзве па дзеі. 
Роў на 90 га доў та му, у 1924 го дзе, у 
Ша ма ні (Фран цыя) пад па тра на жам 
МАК быў пра ве дзе ны «Між на род ны 
спар тыў ны ты дзень з на го ды VІІІ Алім-
пі я ды». Па пу ляр насць пра ве дзе на га 
ме ра пры ем ства (а ў ім удзель ні ча-
лі аж но 258 спарт сме наў з 16 кра ін) 
пры вя ла да та го, што «ты дзень» пас ля 
стаў на зы вац ца І зі мо вы мі Алім пій скі мі 
гуль ня мі. А 20 га доў та му, у 1994-м, 
у нар веж скім Лі ле ха ме ры ўпер шы ню 

бы лыя са вец кія рэс пуб лі кі, у тым лі ку і 
Бе ла русь, удзель ні ча лі ў зі мо вай Алім-
пі я дзе ў якас ці асоб ных ка манд.

Со чын ская Алім пі я да — дру гая для 
Ра сіі па дзея та ко га маш та бу. Пер шую 
— Алім пі я ду-80 — па мя та юць на ват 
тыя, хто пад час яе пра вя дзен ня ў 
Маск ве быў зу сім дзі цем. Але там бы-
ла лет няя, а гэ тая — зі мо вая, усё зу сім 
па-ін ша му. Із ноў хва лю ец ца вя лі кая 
кра і на, як у пер шы раз. Тое, што мес-
цам для пра вя дзен ня спа бор ніц тваў 
па зі мо вых ві дах спор ту быў абра ны 
Со чы, го рад-ку рорт і «лет няя ста лі ца» 
Ра сіі, спа чат ку бян тэ жыць. Ад нак, ка лі 
па ду маць, ста но віц ца яс на, што гэ та 
ўся го толь кі яшчэ адзін вы клік, да-
дат ко вая пад ста ва для го на ру: Со чы 
ста не пер шым го ра дам з суб тра піч-
ным клі ма там, дзе прой дуць зі мо выя 
Алім пій скія гуль ні, — пры чым на 
дзвюх пля цоў ках.

Лыж ны ку рорт «Чыр во ная па-
ля на» (зна хо дзіц ца за 40 км ад 
го ра да) пры ме спар тыў ныя спа-
бор ніц твы пад ад кры тым не бам: 
бабс лей, лыж ныя гон кі, хут кас ны 
спуск і г. д. У лі ку ін шых алім пій-
скіх аб' ек таў тут па бу да ва на сан-
на-бабс лей ная тра са «Жыт няя 
Па ля на», гар на лыж ны комп лекс 
«Ру жа Ху тар» і гор ная алім пій-
ская вёс ка.

А ў са мім го ра дзе ство ра ны 
гран ды ёз ны Алім пій скі парк для 
пра вя дзен ня спа бор ніц тваў па 
фі гур ным ка тан ні, ха кеі, бе гу на 
кань ках, кёр лін гу — уво гу ле, па 
тых ві дах спор ту, якія па тра бу юць 
за кры тых па мяш кан няў.

Та ліс ма на мі ма ю чай ад быц-
ца Алім пі я ды вы бра ны тры жы-

вё лі ны — бе лы мядз ведзь, ле а пард 
і за яц.

ХХІІ зі мо вая Алім пі я да бу дзе доў-
жыц ца 17 дзён. Спар тыў ная пра гра ма 
гуль няў у Со чы ўжо па ста ві ла «алім пій-
скі рэ корд» як па агуль най коль кас ці 
ві даў спа бор ніц тваў, так і па коль кас ці 
но вых ві даў, уклю ча ных у пра гра му. 
Уся го ў спар тыў ную пра гра му Гуль няў-
2014 да баў ле на 12 ві даў спа бор ніц-
тваў. У вы ні ку іх агуль ная коль касць 
(як і коль касць кам плек таў ме да лёў) 
да сяг ну ла 98. Гэ та на 12 больш, чым 
на Гуль нях у Ван ку ве ры ў 2010 го дзе, і 
на 14 больш, чым у Ту ры не ў 2006-м.

Та кім чы нам, што нас ча кае ў Со-
чы? 88 кра ін-удзель ніц, ка ля 2800 
спарт сме наў. У тым лі ку з та кіх «не-
зі мо вых» кра ін, як Га на, Ган конг, Ал-
жыр, Эфі о пія, Пе ру, Ін дыя. Су свет на 

вя до мая скры пач ка Ва нэ са Мэй бу-
дзе ўдзель ні чаць у со чын скай Алім-
пі я дзе ў скла дзе ка ман ды Тай лан да 
ў спа бор ніц твах па гор ным сла ла-
ме. Пра гэ та па ве да мі ла га зе та The 
Guardіan.

Мэй бу дзе зма гац ца за ме даль 
пад проз ві шчам свай го баць кі — Ва-
нар кон. Два тыд ні та му Ва нэ са за-
ня ла сё мае мес ца на спа бор ніц твах 
у Сла ве ніі, што да ло ёй маг чы масць 
ада брац ца на Гуль ні. Мэй за хап ля-
ец ца гор ны мі лы жа мі з ча ты рох га-
до ва га ўзрос ту. Апош нім ча сам яна 
трэ ні ра ва ла ся ў швей цар скім Цер ма-
це, а ра ней пра хо дзі ла пад рых тоў ку 
са збор най Ра сіі. Са ма скры пач ка 
пры зна ва ла ся, што мно гія дзі вяц-
ца, ка лі ба чаць яе на лы жах. «Але 
я ма ры ла стаць гар на лыж ні цай з 14 

га доў. Я бы ла поў ная ра шу час ці 
гэ та га да маг чы ся, каб вы сту паць 
за Тай ланд», — ка за ла Ва нэ са, 
ад зна ча ю чы, што ў яе ня ма ні я кіх 
ілю зій і та му яна не раз ліч вае на 
пе ра мо гу.

Бе ла рус кія спарт сме ны вы сту-
пяць у Со чы ў пя ці дыс цып лі нах 
пра гра мы (бія тлон, фрыс тайл, 
лыж ныя гон кі, гор ныя лы жы і 
шорт-трэк). Дзяр жаў ны сцяг на-
шай кра і ны на па ра дзе ад крыц ця 
па ня се алім пій скі чэм пі ён Ван ку-
ве ра-2010 па фрыс тай ле ў лыж най 
акра ба ты цы Аляк сей Гры шын. Ці-
ка ва, што збор ная Ра сіі да апош-
ня га мо ман ту не на зва ла ўлас на га 
сця га нос ца, ад нак мі ністр спор ту 
Ві таль Мут ко ўжо за явіў, што гэ тая 
ро ля на ўрад ці да ста нец ца чэм пі ё-
ну Алім пій скіх гуль няў мі ну ла га. Не 
на зва лі па куль свай го сця га нос-

ца і ўкра ін цы. Яны ска за лі, што та го, 
хто па ня се сцяг Укра і ны на цы ры мо ніі 
ад крыц ця Гуль няў, вы бе руць не па-
срэд на ў Со чы, не за доў га да са мой 
цы ры мо ніі. У ася род ку спарт сме наў 
іс нуе пры кме та, што сця га нос цы Гуль-
няў не вый гра юць ме да лёў Алім пі я ды, 
на ват ка лі з'яў ля юц ца яе ві да воч ны мі 
фа ва ры та мі. Праў да, сам Аляк сей на-
стро е ны ап ты міс тыч на.

— Да та го, каб па ка заць мак сі маль-
ны вы нік, аба вяз вае зван не алім пій ска-
га чэм пі ё на. Я ад чу ваю ся бе ў доб рай 
фі зіч най фор ме. Упэў не нас ці на да ло 
трэ цяе мес ца на за ключ ным эта пе Куб-
ка све ту ў Лэйк-Плэ сі дзе, дзе ў су пер-
фі на ле суд дзі па-са праўд на му аца ні лі 
маё трай ное саль та з тры ма пі ру э та мі. 
І гэ та, зра зу ме ла, не мя жа, — ска заў 
ён, ка лі ста ла вя до ма, што ме на ві та 
яму да вя дзец ца ўзна чаль ваць ка ло ну 
бе ла рус кіх алім пій цаў.

А ця пер пра тое, хто бу дзе прад-
стаў ляць на шу кра і ну на спа бор ніц-
твах.

Збор ная па бія тло не:
Жан чы ны — Да р'я До мра ча ва, На-

дзея Скар дзі на, Люд мі ла Ка лін чык, 

На стас ся Ду ба рэ за ва, На дзея Пі са-
ра ва.

Жа но чую алім пій скую збор ную 
ўзна чаль вае брон за вы пры зёр Алім пі-
я ды-2010 у Ван ку ве ры Да р'я До мра ча-
ва, якая за ня ла дру гое мес ца ў агуль-
ным за лі ку Куб ка све ту-2013/2014.

Муж чы ны — ся рэб ра ны пры зёр 
Алім пі я ды-2010 у Ван ку ве ры Сяр гей 
Но ві каў, Яў ген Аб ра мен ка, Юрый Ля-
даў, Ула дзі мір Ча пе лін, Аляк сандр Да-
рож ка.

Га лоў ны трэ нер — Анд ры ян Цы-
буль скі.

Збор ная па фрыс тай ле (лыж ная 
акра ба ты ка):

Муж чы ны — алім пій скі чэм пі ён 
Ван ку ве ра-2010 і ўла даль нік «брон-
зы» Солт-Лэйк-Сі ці-2002 Аляк сей Гры-
шын, ся рэб ра ны ме да ліст На га на-1998 
і брон за вы пры зёр Ту ры на-2006 Дзміт-
рый Да шчын скі, ула даль нік «Хрус таль-
на га гло бу са» 2010 го да Ан тон Куш нір, 
Дзя ніс Осі паў.

Жан чы ны — Ала Цу пер, Ган на Гусь-
ко ва, Воль га Ка пус ці на.

Га лоў ны трэ нер — Мі ка лай Ка зе-
ка.

Збор ная па лыж ных гон ках:
Муж чы ны — Сяр гей Да лі до віч, 

Аляк сандр Ла зут кін, Мі ха іл Ся мё наў, 
Аляк сей Іва ноў.

Жан чы ны — Але на Сан ні ка ва, Ва-
лян ці на Ка мін ская (рэ зер во вы склад 
— Ка ця ры на Ру да ко ва).

Га лоў ны трэ нер — Вік тар Ка моц кі.
Збор ная па гар на лыж ным спор-

це:
Муж чы ны — Юрый Да ні лач кін (19-е 

мес ца на чэм пі я на це све ту 2013 го да).
Жан чы ны — Ма рыя Шка на ва 

(увай шла ў трыц цат ку най леп шых у 
су пер кам бі на цыі на чэм пі я на це све-
ту-2013).

Га лоў ны трэ нер — Ёжэ Ма луш.
Збор ная па шорт-трэ ку:
Упер шы ню ў гіс то рыі шорт-трэ ка 

ў Бе ла ру сі па вы ні ках Куб ка све ту 
2013/14 на шы спарт сме ны за ва я ва лі 
дзве алім пій скія лі цэн зіі (муж чын скую і 
жа но чую). Прад стаў ляць кра і ну бу дуць 
Мак сім Сяр ге еў і Воль га Та ла е ва.

Пер шыя стар ты но вай Алім пі я ды 
ад бы лі ся ўжо ўчо ра — у ба раць бу ўсту-
пі лі фі гу рыс ты. Пра цяг — заўт ра. Ча-
ка ем з не цяр пен нем.

Лю бы ар та пед ска жа, што абу так 
па ві нен быць не толь кі пры го жым, 
але і зруч ным. У пер шую чар гу 
для та го, каб за ха ваць, а лепш 
на ват уз мац ніць апор ную, 
ба лан сі ро вач ную (раў на ва га) і 
рэ сор ную (амар ты за цыя) функ цыі 
ступні, аба ра ніць но гі ад ме ха ніч на га 
ўздзе ян ня, уда раў, ня роў на сцяў 
гле бы, хо ла ду і віль га ці.

Па вод ле слоў ура ча-ва ле о ла га 
Мінск ага га рад ско га псі ха не ўра ла-
гіч на га дыс пан се ра Ле а ні да МЯ ЛЕШ-
КІ, абу так так са ма не па ві нен спры яць 
пе ра гра ван ню і моц на му па цен ню ног, 
пе ра шка джаць сва бо дзе ру ху, па ві нен 
быць мяк кім, лёг кім, зруч ным, ад па вя-
даць на двор'ю і ўмо вам пра цы. Знеш ні 
слой абут ку мо жа быць вы раб ле ны з сін-
тэ ты кі, гу мы, дэр ма ці ну. Унут ра ны  — вы-
ключ на на ту раль ныя ма тэ ры я лы (ску ра, 
ба воў на, шэрсць). Той, хто абу ва ец ца 
ў цы ра ту, якая не ды хае, ры зы куе на-
быць ін фек цыі, па коль кі мік ра ар га ніз мы 
доб ра раз мна жа юц ца ў цёп лым, віль гот-
ным клі ма це. Гэ тыя па тра ба ван ні важ-
ныя най перш для абут ку, які но сяць на 
бо сую на гу або на кап ро на выя пан чо хі. 
Зі мо выя бо ты абу ва юць на шкар пэт кі 
або шарс ця ныя кал гот кі, а та му «ўнут ра-
нас ці» мо гуць быць і сін тэ тыч ны мі.

Леп шым ма тэ ры я лам для вы ра бу 
абут ку за ста ец ца на ту раль ная ску ра, 
якая за да валь няе гі гі е ніч ным па тра ба-
ван ням: па вет ра пра ні каль ная, устой лі-
вая да на ма кан ня, доб ра тры мае цеп-
лы ню. Штуч ная ску ра па він на:
�быць по рыс тай, па ра-, па вет ра- і 

во да пра ні каль най, па глы наць і ад да-
ваць віль гаць;
�мець ма лую цеп ла пра вод насць 

для пра ду хі лен ня пе ра грэ ву ар га ніз ма 
ў спё ку і аха лодж ван ня ў хо лад;
�не мя няць па ме раў пры зме не коль-

кас ці віль га ці;
�не дэ фар ма вац ца пад час увіль гат-

нен ня і вы сы хан ня;
�не мя няць вар тас цяў пад уз дзе ян-

нем вы со кай віль гот нас ці, по ту і тэм пе-
ра ту ры па вет ра;

�быць стой кай да ста рэн ня, дзе ян ня 
цві лі, не вы дзя ляць хі міч ных рэ чы ваў у 
не бяс печ най для зда роўя коль кас ці.

У ха лод ны час мож на вы ка рыс тоў-
ваць вус ціл кі з фут ра ці лям цу. Най-
больш цёп лы абу так — ску ра ныя бо ты з 
фут ра вай пад клад кай. І, без умоў на, ва-
лён кі (праў да, яны хут ка пра ма ка юць).

Лет ні абу так па ві нен за бяс печ ваць 
доб рую вен ты ля цыю ўнут ры абут ку. Па-
дэ шва — аба ра няць ступню ад пе ра грэ-
ву, а зна чыць, па він на быць вы раб ле на са 
шчыль най ску ры да стат ко вай таў шчы ні. 
Верх няя част ка лет ня га абут ку па він на 
быць з па вет ра пра ні каль ных ма тэ ры я лаў, 
з тка ні ны. Гі гі е ніч ным па ру шэн нем бу дзе 
на шэн не абут ку з ла кі ра ва най ску ры, 
якая вель мі дрэн на пра пус кае па вет ра.

Ап ты маль ная вы шы ня аб ца са — да 
5 см. Ад нак ула даль ні цам ма лень кай 
ступні (да 37 па ме ру) і та кая вы шы ня 
не па ды дзе! Чым мен шы па мер ступні, 
тым ні жэйшы па ві нен быць аб цас. Гэ та 
не азна чае, што «на дзець» вы со кі аб цас 
не да вя дзец ца ні ко лі. Прос та не вар та 
на сіць та кі абу так на пра цу. Лепш пры-
бе раг чы для ве ча ры нак і ра ман тыч ных 
су стрэч.

Каб не на шко дзіць на гам, не вар та 
на сіць вы со кі аб цас больш за 3 га дзі ны 
ў дзень. Спра ва ў тым, што ў абут ку на 
вы со кім аб ца се ік ра нож ныя мыш цы трап-
ля юць у стан па сіў на га ска ра чэн ня. Пят ка 
ўзня ла ся, мыш цы ста лі больш ка рот кі мі і 
пры гэ тым рас сла бі лі ся. Па сту по ва мыш-
цы пры вык нуць да та ко га ста ну і атра-
фі ру юц ца. У вы ні ку ім бу дзе скла да на 
да цяг вац ца да сва ёй нар маль най даў-
жы ні, ка лі пят ка ста іць на пад ло зе. Та кім 

чы нам, шпіль кі да вя дзец ца на сіць «веч-
на». Атра фія мыш цаў — яшчэ і пры чы на 
ўзнік нен ня пя тач ных шпор. Па ста ян нае 
на шэн не абут ку на вы со кім аб ца се яшчэ 
і траў ма не бяс печ нае. І спра ва не толь кі 
ў маг чы мас ці лёг ка га па дзен ня. Як толь-
кі вы ста ві це на гу на аб цас, кос ці, якія 
фар мі ру юць ступню, на бы ва юць не на ту-
раль нае ста но ві шча. Лю бы ка мень чык, 
які трап ляе пад па дэ шву туф ляў, лю бы 
ня ўда лы рэз кі рух — і ў вас ёсць усе шан-
цы атры маць рас ця жэн не. Для на дзей най 
аба ро ны ног рэ ка мен ду ец ца на бы ваць 
туф лі і ба са нож кі з за кры тай пят кай. Гэ та 
за бяс печ вае га лён кас туп нё ва му су ста ву 
ап ты маль ную пад трым ку.

Ка лі вы бра ны абу так пад час пры мер-
кі хоць кры ху ціс не, ад кла дзі це па ру ўбок 
і па шу кай це што-не будзь ін шае. Вуз кі і 
цес ны абу так пры во дзіць да дэ фар ма цыі 
ступні: спа чат ку з'яў ля юц ца па таў шчэн ні 
і па цёр тас ці ску ры, за тым дэ фар му юц ца 
мяк кія част кі і кос ці ступні. Вуз кі абу так 
спры яе ўрас тан ню па зног цяў, па гар шае 
кро ва зва рот, уз мац няе па тлі васць ног, 
вя дзе да раз віц ця плос ка сту пнё вас ці. 
У вы ні ку па ру шэн ня кро ва зва ро ту но гі 
пе ра аха лодж ва юц ца, што спры яе пра-
студ ным за хвор ван ням і мо жа пры вес ці 
на ват да аб ма ра жэн ня. Цес ны абу так 
здоль ны на шко дзіць зда роўю не менш 
за гі ганц кія шпіль кі. У на гах і без та го 
дрэн ны кро ва зва рот — мы ціс нем на іх 
усёй сва ёй ва гой, а ка лі да да дзім яшчэ 
і абу так, які ўсё пе ра ціс кае... Та му не 
здзіў ляй це ся, ка лі пад час ча кан ня та го 
шчас лі ва га ча су, ка лі ва шы бо ці кі рас-
цяг нуц ца, у вас пач нуць аця каць но гі. А 
праз па ру га доў вас мо гуць на пат каць 
больш сур' ёз ныя не пры ем нас ці — ва-
ры коз нае рас шы рэн не вен.

ІДЭА ЛЬНЫ АБУ ТАК:
�аб цас — ад 1 да 5 см, устой лі вы
�пят ка — за кры тая, жорст ка за фік-

са ва ная
�паў на та — сва бод ная
�ма тэ ры ял — лю бы звон ку і на ту-

раль ны ўнут ры.
Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

СЕМЕНА – ПОЧТОЙ.СЕМЕНА – ПОЧТОЙ. 
Со своего огородаСо своего огорода 

Много лет выращиваю овощи на своем огороде Много лет выращиваю овощи на своем огороде 
с минимальным поливом и без пленки. с минимальным поливом и без пленки. 
Отбираю самые урожайные и ценные, Отбираю самые урожайные и ценные, 
адаптированные к местным условиям, адаптированные к местным условиям, 

заготавливаю их семена, заготавливаю их семена, 
которые и предлагаю овощеводам-любителям.которые и предлагаю овощеводам-любителям.

Бахчевые. Арбуз Бобруйский – до 7 кг. Дыня Белорусская ранняя (до 4 кг). 
В жаркие и теплые годы все созревают в августе.

Тыквы. Титан – чемпион среди тыкв, до 100 кг. Кавбуз – тыква мягкокорая, 
до 40 кг. Витаминная – мускатная, 20 кг, с оранжевой сладкой мякотью, хранится 
всю зиму в доме. Лечебная – семечки без кожуры, темные, богаты цинком. 

Кабачки: Ананасный (цуккини, оранжевые, кустовые), Вьетнамский – спе-
лые очень сладкие, вкусные, с плотной оранжевой мякотью, долго хранятся. 

Огурцы. Очень ранние – Малыш. Ранние – Пальчик (долго и обильно 
плодоносят). Ранне-средние – Капелька, Свитанак, Верасень, Конкурент, 
Славянские. Все огурцы мелкие, засолочные, устойчивые к болезням. 

Перец сладкий скороспелый, урожайный, толстостенный: красные со-
рта – Трапеза и Гурман, желтый – Парнас. Александр – красный, круглый. 
Апельсин – оранжевый, очень сладкий, 40 гр. 

Помидоры. Ультраранние (начало сбора 5-10 июля, куст до 60 см) – Аль-
фа и Чиполлино (оба по 50 гр.), Женечка – красные, 80 гр., Майская роза 
– розовые,100 гр., Золотое сердце – желтые, плотные, до 200 гр.

 Ранние, низкие – Красная шапочка и Утенок (оранжевые, с «носиком») 
– оба 80 гр., 50 см, очень урожайные, идеальны для закатки; Павловская роза 
– 120 гр., розовые; Подарок брата (60–70 гр.) и Вилина (80 гр.) – оба вкусные, 
урожайные, наиболее устойчивые к фитофторозу; Ляна, Ротон – оба до 70 см, 
80–120 гр. красивые, плотные, по ведру плодов с куста, с повышенной устойчи-
востью к фитофторозу; Мисс Америка – плоды плотные, отличный вкус, долго 
хранятся. Первая любовь – розовые, до 400 гр., куст – 80 см.

 Холодостойкие, низкие, ранние – Снежная королева (120 гр, хорошо 
переносит засуху, устойчива к болезням); Мишка на севере (150гр.), Сиби-
ряк – до 200 гр.

Среднеспелые, низкие: Призер, 40–60 гр. закаточные, долго хранятся 
свежими, Талаш – до 200 гр., вкусные, урожайные.

 Среднеспелые, куст 80 см – Джина (250 гр, красивые); Дина (плоды 
желтые, как хурма, плотные); Мулат – коричневые, очень урожайные, 90 гр., 
по форме – куриные яйца. Лисичка (оранжевые, продолговатые, долго и 
обильно плодоносят), Ухажер (красные «пальчики») и Японский трюфель: 
красный, золотой (плоды, как лампочки) – все 120 гр, сладкие, лежкие, 
хороши для закатки. 

Тепличные, они же хороши и для гряд (высокие): Красная стрела – очень 
вкусные и урожайные, 80–120 г.; Медовая капля – 30 гр, желтые, сладкие. 
Ягодное лукошко – смесь сортов «Черри».

Крупноплодные, куст до 1 м: Тещина радость (розовые), Золотые купола 
(желтые), Грейпфрут (самые сладкие, оранжевые) и Сердцеед – самые круп-
ные, до 1 кг. Дворцовый (красный) и Черный русский (темные) – до 600 гр. 
Черный принц (вкусный) и Оранж (желто-оранжевые) – оба до 300 гр. Бычье 
сердце – до 600 гр. Райское наслаждение – розовые, 400 гр. 

 Высокие для гряд – с высокой устойчивостью к фитофторозу – Де-
Барао: красный, желтый, черный. 

Комнатные помидорки: Смесь сортов – компактный кустик 30 см, плоды 
красные, желтые, оранжевые(15–20 г); Балконное чудо (30–40 г) – раннеспе-
лый, куст 60 см. 

Семена расфасованы: перец, огурцы, помидоры по 30 шт., все остальные – 
по 10–15 шт. Высылаю наложным платежом 5 тыс. рублей за пакет. За каждые 
12 заказанных пакетов – 2 дополнительных высылаю бесплатно (укажите, 
что именно), а также высылаю мою Агротехнику выращивания. Свой адрес 
и Ф.И.О. пишите полностью и разборчиво. Оплата при получении семян на 
почте. Вышлю быстро. 

Мой адрес: 213801, Могилевская обл., г. Бобруйск, 1.
До востребования ПРОКОПЧИКУ Виктору Павловичу.

СТАРТ!
Спе цы яль ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
Ана толь Сла неў скі — з Со чы

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

Меншая ступня — ні жэйшы аб цас

7
лю та га

НА РО ДЖА НЫЯ

— Недаверлівы 

паліцэйскі 

папаўся.

За парадкам у Сочы будуць 
таксама назіраць і казацкія патрулі.


