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ався на
за кордоном, переконався
ль
власному досвіді житель
Вінниччини Богдан
Мельник (на фото)
с. 5

Фото day.kiev.ua.
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l ТІ, ЩО ТРИМАЮТЬ НЕБО

Фото malyn-rada.gov.ua.

Амос, який курить марихуану, — саме таке фото наркоторговця
найчастіше можна зустріти в інтернеті.

Наркобарон так легко
утік, наче есбеушники
були «під кайфом»
У серпні Україна та Ізраїль
активно обговорювати
трагікомічну ситуацію,
коли від наших
співробітників Служби
безпеки в київському
аеропорту «Бориспіль»
накивав п’ятами
ізраїльський торговець
марихуаною Амос Дов
Сільвер, якого українці
мали екстрадувати
до рідної країни
Василь РОГУЦЬКИЙ

НА ЙОГО МІСЦІ
НЕ ДРЕМЕНУВ БИ ТІЛЬКИ
ЛІНИВИЙ

Медичка, яка допомагає іншим жінкам стати матерями, завжди у доброму настрої.

У 97 років щодня —
на роботу!

Фото з особистого архіву Мірдзи ПРИХОДЬКО.

Найстарша в Україні
лікар-акушер — досі
в строю
оранку вона поспішає в лікарню. Підтягнута, усміхнена й приязна. Цю привітну жінку
в білосніжному халаті навіть бабцею язик
не повертається назвати. А втім їй уже — майже 100 років! Точніше — 97. Саме стільки нещодавно виповнилося
Мірдзі Приходько — лікарці-акушерці з містечка Малина
Житомирської області. Її професійне довголіття вражає:
адже на одному місці вона працює вже 72 роки. Відтак
є найстаршим у нашій країні практикуючим лікарем
із найдовшим стажем роботи

»

“

Співробітники
СБУ вели себе настільки
непрофесійно, що у
мережі стали жартувати:
вони, певно, були «під
кайфом».
Співробітники СБУ вели себе
настільки легковажно та непрофесійно, що у мережі стали жартувати: вони, певно, були «під
кайфом». Удвічі дурнішою ситуацію робив той факт, що наркобарон утік якраз напередодні візиту до України прем’єр-міністра
Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Ото
вийшов шикарний «подарунок»
перед його приїздом!

Закінчення на с. 3

Павло Поліщук мріє
про одне — спочити
біля могили
доньки
с. 4

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
З 1947-го Мірдза Приходько працює у Малині:
пів містечка в неї народжувало.

»

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

82–річний чоловік (на фото)
озами
розповідає про свою біду зі сльозами
на очах. Для когось вона може
ого
видатися дріб’язковою, для нього
це — особиста трагедія

Щ

Закінчення на с. 5

Відеокамери спостереження зафіксували момент втечі,
і тепер ці кадри може знайти
в інтернеті будь-хто охочий.
На них видно, що дав драла
Амос напрочуд легко. Під час
проходження контролю безпеки з нього зняли наручники, і він спочатку чемно стояв
та спостерігав, як працівники
аеропорту перевіряють речі
співробітників СБУ (хоч не ясно,
навіщо у цій ситуації вони вза-

галі це робили?). Усі так захопились процесом, що в Амоса Дов
Сільвера просто не залишалось іншого вибору, як утекти.
Що він і зробив — просто взяв
і пішов швидким темпом, поки
всі порпались у сумках. А коли
спохопились, то ізраїльтянина
й слід простиг.

Фото rivnepost.rv.ua.

с. 6

l РЕЗОНАНС
Фото vn.20minut.ua.

Фото instagram.com/_lesLie_vilgil.

Відсудив у польського
Пані
П
працедавця пів мільйона
н
навчилася
гривень
««вишивати»...
в
Як відстояти свої права,
а, якщо
тторти!
о
ас роботи
нещастя спіткало під час

050 994 9907
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Фото visit-belarus.com.

Щоб відбувся обмін
полоненими, життям заплатив
кіборг Олександр Колодяжний
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Є туристи, які між кавою у Львові та радіацією на ЧАЕС
вибирають останнє.

Як українці викрали цінного путінського посіпаку
Фото rbc.ua.

Бойовика Володимира Цемаха
наші розвідники змогли
затримати і доставити
з окупованої території
Цемах — фігурант справи про
збиття літака рейсу МН17 у 2014 році,
коли загинуло 298 осіб. Пасажирський
літак розстріляли російські військові
з «Бука», але саме Володимир Цемах,
за деякими даними, допомагав переховувати його. Кажуть, якраз через це
Кремль наполягав на тому, щоб він був
у списку на обмін: не хотіли, аби свідчив
на суді в Нідерландах. В іншому разі
35 наших полонених могли не повернутись із кремлівських застінок.
Про те, що Цемаха наші розвідники
доставили з окупованої території, знали ще у червні, коли й було проведено
цю блискучу операцію. Але тільки зараз
стало відомо, що в її ході загинув один
український воїн, а ще один був поранений. Неймовірно, але після захоплення
терориста і зрадника України Володимира Цемаха на підконтрольну Україні
територію його супроводжував лише
один наш розвідник! Це було зроблено
для того, щоб не привертати зайвої уваги. Йшли через лінію фронту, мінними
полями. Назустріч розвіднику, який вів
Цемаха, вийшла група наших, яку очо-

Усе більше людей мріє
«зганяти в Чорнобиль
на вихідні»
У цьому мертвому місті зафіксували рекордну
кількість туристів — у серпні 2019-го його
відвідало понад 14 тисяч
Цей показник від початку року зріс аж у п’ять разів. Усього
ж у 2019–му в зоні побувало вже 75 тисяч мандрівників. Такий
спалах інтересу пов’язаний із виходом американського мінісеріалу «Чорнобиль», який здобув неабияку популярність.
Зазначимо: за міжнародною шкалою ядерних подій, ухваленою у 1988 році, аварія на ЧАЕС — одна
із двох, яку оцінили максимальним, сьомим, рівнем
небезпеки. Порівнянна з нею за масштабами тільки
катастрофа на японській АЕС «Фукусіма-1» 2011–го.

Шкода, що про подвиг Олександра Колодяжного країна дізналася лише,
коли заговорили про звільниня бойовика Володимира Цемаха.

лював Олександр Колодяжний. На жаль,
він підірвався на міні й потім помер у
госпіталі, не приходячи до свідомості.
Його товариш, який кинувся на допомогу, отримав поранення. Такою була
ціна цієї вкрай важливої спецоперації.
Сержантові Олександру Колодяжному (позивний Кол) було 47 років. Він
народився в Жовтих Водах Дніпропетровської області. На війну пішов до-

У Вінниці засудили
чоловіка, який викинув
кота з 5-го поверху

На ювілеї олігарха гуляв
керівник СБУ
Очільник Служби безпеки України Іван Баканов
(на фото) був присутнім на святкуванні 70–річчя
відомого підприємця та народного депутата Григорія
Суркіса («Опозиційна платформа — За життя»)

Вердикт 50–літньому підозрюваному: п’ять
років позбавлення волі з випробувальним
строком три роки

Фото uaportal.com.

Очільник спецслужби зухвало заявив, що був
еративний співробітник».
на святі як… «оперативний
рій Суркіс відзначав
4 вересня Григорій
70–річний ювілей у столичному готеталь». Серед гостей,
лі «Інтерконтиненталь».
ули також перший
крім Баканова, були
ента Сергій Шефір,
помічник президента
нти Кравчук, Кучма
колишні президенти
та Ющенко, інші олігархи і народні
депутати.
Нові «слуги» обіцяють
их «бапосадити старих
о, не
риг». Але, видно,
о ж
всіх. Бо до кого
дтоді на дні народження ходити?

бровольцем у 2014–му. Воював у складі
74–го окремого розвідувального батальйону, був совістю підрозділу. Захищав Донецький аеропорт і встановив
над одним із терміналів український
прапор. У 2018 році Колодяжному вручили орден «Народний Герой України».
Його називають одним із найкращих
українських розвідників…
Вічна слава Герою!

Ось що розповіли у прокуратурі Вінницької області
про дії живодера:
«Вийшовши на вулицю та побачивши, що тварина
подає ознаки життя, не звертаючи увагу на присутніх
сторонніх осіб, частина з яких була малолітніми, узяв
кішку на руки та з усієї сили вдарив нею об асфальт,
унаслідок чого завдав тварині несумісні з життям тілесні ушкодження».
Мовою кримінального кодексу така поведінка називається «жорстоким поводженням з тваринами, вчиненим умисно, яке призвело до загибелі тварини, вчиненим з хуліганських спонукань у присутності малолітнього, з особливою жорстокістю, активним способом».
Тому й покарання таке серйозне. І справедливе!

Індійський космічний
корабель не зміг сісти
на Місяць
Невдачею завершилася спроба автоматичної
міжпланетної станції «Чандраян-2» примісячитися
в районі південного полюса супутника Землі
Індійський спусковий модуль зближувався з Місяцем
у штатному режимі. Збій стався 7 вересня 2019 року приблизно за 2,1 км від поверхні. Зв’язок із космічним апаратом
був утрачений за лічені секунди до торкання Місяця.
Індія могла стати четвертою країною, чий апарат
здійснив м’яку посадку на Земний супутник, і першою,
кому вдалося б це зробити в районі її незвіданого південного полюса. Не склалось…

l ПРЯМА МОВА
Микола КАРПЮК, звільнений
із російської тюрми українець,
про тортури, які йому довелось пережити:

«

Як тільки стемніє, виводять у коридор, наручники, руки за
спину, одягають на голову целофановий пакет, скотчем перемотують, вата, щоб знизу нічого не бачив, і виводять. Хвилин
10 — 15 ми їдемо, заводять у якесь приміщення, піднімають
на 4–й поверх, клема до пальця правої ноги, клема до пальця
правої руки або до інших частин тіла, і починає йти струм
крізь тіло. Різними періодами, ривками, протягом певного
часу. Неприємне відчуття. І це те, що зі мною робили. Потім
привозять туди, в ІТТ, кімната для допитів — металева
клітка метр на метр, там стілець. І вночі, протягом доби не
дають спати. Тільки починаєш заплющувати очі, вони через
кожні дві години змінюються ці осьь менти, і
відразу «Не спати! Не спати!» — не дають
спати. Чотири ночі були тортури,
и, на п’яту
припинились, але в цю ніч у зв’язкуу з тим,
що не спав, не давали спати, я просто
осто
знепритомнів і увійшов у стан марення…
рення…
І потім прокинувся вже в камері, на шосту
осту
добу мене перевели сюди. Те, що катували,
вали,
— це одне. Крім того, вони застосовували психотропні засоби.

»
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Амос. Фото unet.co.il.
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Чьо я ару!
І знов моє ниття про дім буття. Отож
бо, про мову. Ту саму, яку на хліб
не намажеш
Олександр ІРВАНЕЦЬ,
поет, прозаїк,
драматург
і перекладач,
колонка на сайті
zbruc.eu

Для когось Амос Дов Сільвер — гидкий торговець наркотою, а для декого — ледь не революціонер.

Наркобарон так легко утік,
наче есбеушники були
«під кайфом»
Закінчення. Початок на с. 1
Василь РОГУЦЬКИЙ

сно, що знову вдягнути наручники на Амоса було справою честі співробітників СБУ.
На його пошуки кинули всі сили,
і знайшли утікача доволі швидко,
фактично через добу — він переховувався в Умані.

Я

ТОРГОВЕЦЬ МАРИХУАНОЮ
ОРГАНІЗУВАВ МІТИНГ ЗА…
МАРИХУАНУ
Амосу Дов Сільверу — 35 років.
Він має громадянство США та Ізраїлю. Останнім часом жив в Америці, бо боявся арешту в Ізраїлі, адже
створив там найбільший сайт із продажу марихуани — Telegrass. Ця мережа охоплювала понад 250 тисяч
осіб! Спершу для зв’язку між продавцями і покупцями канабісу Амос використовував свою сторінку у фейсбуці, а потім мережа розрослась
до гігантських розмірів, — її обслу-

говувало близько 1300 продавців.
Амос заявляв, що система працює
автономно, а весь прибуток він отримує лише як добровільну допомогу та подяку від адміністраторів.
Своїй діяльності Амос Дов
Сільвер намагається надати ідео-

“

Він не просто
торгує коноплями,
а й активно
підтримує рух за їхню
легалізацію.

логічного характеру. Він не просто
торгує коноплями, а й активно підтримує рух за їхню легалізацію. Як відомо, у багатьох країнах, у тому числі
й в Ізраїлі, дозволено медичну марихуану. Із закликом використовувати
її і в Україні виступала навіть колишній головний медик держави Уляна
Супрун. Більше того — вже є кілька
країн, де дозволено вільний продаж
не тільки медичної, а й так званої ре-

креаційної марихуани. Наприклад,
Канада та Нідерланди. І от Амос
хоче, щоб в Ізраїлі було, як у Канаді.
У 2014 році він навіть організував
у Єрусалимі тисячний (!) мітинг за легалізацію марихуани.
Сам наркобаон уперше спробував канабіс у 15 років. Каже, що вживав цей наркотик навіть під час
служби в армії. Спочатку садив коноплі удома. Через свій маленький
домашній конопляний город потрапив за ґрати на 9 днів. Коли ж спробував продавати траву — загримів
у тюрму вже на 9 місяців, із яких,
щоправда, відсидів лише два.
А от коли продаж канабісу хлопець вивів на велику комерційну
основу, то його ім’я вивчив чи не кожен поліцейський світу, який займається наркоторговцями. У березні
цього року ізраїльтянина схопили
у Києві. У серпні з відомими пригодами передали його Ізраїлю.
А оскільки марихуани у цій країні
ще так і не легалізували, то, ймовірно, тепер за ґратами Амос проведе
не дні чи місяці, а роки.

l ПРЯМА МОВА
Надія САВЧЕНКО,
колишня народна депутатка, заявила, що зараз не працює, і живе, витрачаючи свою
останню депутатську зарплату:

«

«Ще на місяць мені вистачає. Тому за цей час я намагаюся швидко знайти роботу, щоб не проживати
за пенсію мами, заробітки сестри і не шукати гроші десь там, де їх за законом брати
не можна, але політики беруть. Центр зайнятості поки не зміг мені запропонувати
посад. Не знаходить комп’ютер нічого… Думаю, це перший випадок в історії України,
коли народна депутатка звернулася в центр зайнятості… Я звузила коло пошуків,
тобто обмежилася тим, що хочу ту роботу, яка буде обмежена в контактах із людьми і яка буде більш фізичною. Це те, що мені хочеться просто для душі зараз робити…
Хто ж мене з моїми статтями, суд за якими ще не доведений, візьме знову на службу
в Збройні сили України й довірить літак… із бомбою? Це якщо посміятися…»

»

Ось, наприклад, з одного боку,
ніби й приємний факт — голова
парламенту Разумков із кимось
там іще осадив Вадима Рабиновича, який поривався говорити «как
удобнєй» на офіційному засіданні. А з іншого — оцей нещодавній рик стоденного нашого «Чьо
ви арьотє!» з трибуни головного
представницького органу держави на першому його засіданні.
Це справді вражає глибоко і неприємно. Оця їхня повсякчасна
готовність перескочити на російську, бо українською, формулюючи думку, доводиться думати, а це втомлює. З папірця щось
зачитати іще так-сяк вдається,
але вже при прямому мовленні,
та ще й емоційному, штучна українська вискакує з рота, неначе
вставна щелепа.
Російська мова Кривого
Рогу — це, звичайно ж, не російська Костроми або Калуги.
Це швидше Lingua Sovietica,
мова СРСР, яка на 99 відсотків
все ж російська, не без значної
провини у цьому самих росіян.
Водночас ця lingua потужно збагачена тюремним, зеківським
лексиконом. Пригадаймо усі оті
«зуб даю», «вийди звідси, розбійник», «позвоніть нащот етава
чєртА» — це ж виразна мовна самохарактеристика не так «блатного», як «приблатньонного пацана». І мимоволі замислюєшся:
адже ж якщо та велика частина
населення, котра підтримує нового президента, надавши йому неймовірний кредит довіри, сприймає такі вирази як норму, ковтає
не протестуючи, то що це свідчить про неї, цю велику частину населення? Невже таке вербальне спілкування між людьми
є допустимою нормою? Мабуть,
так, якщо сам керівник держави
не гидує такими словами та виразами.
… Щоб змінити тему, не змінюючи її, коротко перекажу
історію про свою зустріч зі студентами й викладачами одного
з київських університетів (не імені Шевченка і не Могилянки).
Десь у холодну пору року —
чи то в лютому, чи у листопаді —
у всьому світі відзначається День
рідної мови. І кілька років тому
якось трапилося бути запрошеним до виступу саме в таке свято.

У великій залі за довгим овальним столом сиділи викладачі
й почесні гості, серед них і ваш
слуга покірний. Студентки у вишиванках продекламували щось
із класики — можливо, Малковичеві рядки про крихітну свічечку
літери «ї», потім інші студентки
у вишиванках зіграли на бандурах і заспівали тужних та веселих народних пісень, після чого
викладачі почали коротко, сильно і страшно говорити про мову
як про генетичний код нації, її непроминущий вплив і вічне сяйво.
А я, скромний укрсучписьменник, думав у той час, дивлячись на дівчат у вишиванках:
цікаво, а якою ж мовою вони
спілкуються із друзями, батьками, своїми хлопцями? І коли мені
надали слово, я сказав, попередньо перепросивши за песимізм, що поки що жоден український президент зі своїми дітьми
та онуками не спілкується українською. Так воно є й по сьогодні.
Із Кравчуком, Кучмою та Янковичем начебто все зрозуміло.
Щодо Віктора Ющенка, то, напевно ж, його наймолодші діти добре
говорять українською — незгірш,
ніж англійською. Щодо старших
певності немає. Так само щодо
сина Петра Порошенка — нещодавно саме майнуло в інтернеті
відео, де юнак розмовляє російською. Ну, а про шостого президента ніби й розмови не повинно
бути — російська і тільки російська. Це теж продемонструвало нам першовересневе відео,
на якому перша леді затуляє камеру рукою: «Зачєм ви снімаєте?»
Щоправда, тоді, кілька років тому, цей перелік був дещо
коротший, хоча й не набагато.
І коли я закінчив свій сумний спіч,
оплесків, звісно ж, не пролунало.
Та я на них і не розраховував.
Новою нашою владою вже
так, ніби між іншим, проголошено, що закони про мову і про декомунізацію будуть переглядатися. На тому авральному першому
засіданні серед півтори сотні інших законопроєктів, текстів яких
ніхто не бачив, прийнято до розгляду і якийсь законопроєкт «про
мовИ в Україні» — дуже хотілося
хоч одним оком зиркнути на його
текст. Бо дуже вже не хочеться,
вийшовши у недалекому майбутньому на відкритий протест
на захист мови, почути у відповідь самовдоволене і пихате «Чьо
ви арьотє?!»
Повний текст: zbruc.eu.
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

l І ЦЕ МИНУЛО…
Фото bbc.com.

Павло Поліщук мріє про одне —
спочити біля могили доньки
Фото rivnepost.rv.ua.

А нагородні цяцьки вішав собі до останнього...

У віці 95 років помер
диктатор Роберт Мугабе

82–річний чоловік розповідає
про свою біду зі сльозами на
очах. Для когось вона може
видатися дріб’язковою, для
нього це — особиста трагедія.
Пан Павло колись працював
начальником рівненського
«ЖЕКу», був також міським
депутатом. Тепер йому,
звичайному пенсіонерові,
доводиться оббивати пороги
посадовців та правоохоронців
з одним проханням — аби
його та дружину після смерті
похоронили на кладовищі
«Нове» у Рівному біля могили
своєї дочки
Левко ЗАБРІДНИЙ

Він правив Зімбабве 37 літ і перетворив країну
на одну з найвідсталіших у світі
Василь РОГУЦЬКИЙ

оча саме цей чоловік доклав чималих зусиль, щоб
колишня британська колонія Південна Родезія стала незалежною державою Зімбабве.
Відстоюючи суверенітет батьківщини, Мугабе навіть провів кілька
років у тюрмі. Тому його називають «батьком–засновником». Однак керівництво країною було не
таким успішним, як боротьба.

Х

“

У лютому 2016-го
92-річний Роберт
Мугабе оголосив, що
і далі керуватиме
країною, поки його не
покличе Господь.

Одним із найбільш резонансних його рішень був наказ відібрати у білих фермерів землю
без будь–яких компенсацій. Це
призвело до численних смертей
— убили 60 білошкірих господарів, а самого Мугабе звинуватили
в тому, що він роздає захоплену
землю не сільським біднякам, а
своїм друзям. Після цих подій із
найбільшого виробника продовольства в Африці Зімбабве перетворилося на країну, яка потребує

іноземної допомоги, щоб прогодувати власне населення. Але так
завжди буває, коли гасло «взяти
і поділити» починають утілювати
в життя…
У лютому 2016–го 92–річний
Роберт Мугабе оголосив, що і далі
керуватиме країною, поки його не
покличе Господь. Проте це був не
Бог, а підрозділи Національної
армії Зімбабве, які прийшли за
ним. У листопаді 2017–го в результаті військового перевороту
Мугабе відсторонили від влади і
заарештували. Та згодом він уклав
угоду з новою владою країни, яка
захистила його і родину від судового переслідування. Йому надали будинок, службовців, машини
та повний дипломатичний статус.
Роберт Мугабе, якого багато хто вважав аскетом, одягався консервативно і не пив — не
тільки алкоголь, а й навіть каву
чи чай. До друзів і ворогів він
ставився з однаковою підозрою,
що межувала з параноєю. Втім, це
спільна риса багатьох диктаторів.
Як і усілякі дурні вибрики. Так, у
серпні 2016 року Мугабе доручив
генеральному комісару поліції
країни заарештувати всіх членів
олімпійської команди Зімбабве
відразу після прибуття їх до аеропорту Хараре. Причиною такого
рішення стало те, що спортсмени
не отримали жодної нагороди на
Олімпійських іграх-2016…

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

Тижневик
«Цікава газета на вихідні»
www.volyn.com.ua

диної доньки Поліщуків не
стало 40 років тому. Дівчинка
померла у 12–літньому віці
від раптової хвороби. Подружжя
Поліщуків чимало часу проводить
на цвинтарі.
— Ще з 1980–х просив керівництво кладовища залишити мені
та дружині місце біля могили доньки, — розповідає Павло Поліщук. — Написав відповідну заяву
і чи не щороку приходив, аби про
неї нагадати. Дочка похоронена
у 4–му кварталі 11–го сектора, під
високовольтними лініями. Думали,
що і ми з дружиною там спочинемо,
хоча мені, коли був депутатом і вже
мав поважний вік, пропонували
місце, де ховають відомих рівнян.
Відмовився. Хотів бути біля дочки
— і мені обіцяли. Ми з дружиною
те місце доглядали, піску завезли.
А торік тут похоронили чужу жінку.
Могила її чоловіка — поряд, проте
з іншого боку теж було місце, і можна було її поховати там. Тим більше,
що родичі й самі так казали. Таке
враження, що спецкомбінат зумисне то зробив. Тепер між могилами
моєї доньки та тієї жінки — 90 сантиметрів. Двох людей уже точно
не похоронити. Я писав міському
голові скаргу, а йому сказали, що
місце є. Де ж воно?
За словами Павла Поліщука, прохання бути похороненим
біля доньки — не просто примха.
Оскільки з найближчих родичів —
лише племінники, Поліщуки хотіли
спростити їм відвідування цвинтаря. Аби після їхньої смерті родичі
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Тепер смисл життя цього чоловіка полягає в тому,
щоби його разом з дружиною поховали біля рідної кровиночки.

могли опорядкувати не лише могили подружжя, а й могилу давно
померлої дочки. Хвилюються, що за
місцями поховання у різних частинах кладовища доглядати будуть
гірше.

“

Пан Поліщук
звертався зі своєю
проблемою вже всюди:
і до правоохоронних
органів,
і до журналістів,
і до міської влади.

Пан Поліщук звертався зі своєю
проблемою вже всюди: і до правоохоронних органів, і до журналістів, і до міської влади. Хоча директор комбінату Микола Володько
навряд чи боїться останньої, адже є
давнім другом міського голови Володимира Хомка. Та й карати його
нема за що. Нічого незаконного на
кладовищі не вчинили, саме тому з
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юридичної точки зору родині Поліщуків допомогти не можна. Хіба
поспівчувати. По–людськи.
— Я вже тричі давав щодо цього коментарі прокуратурі, поліції,
міському голові, — розповідає
директор КП «Спецкомбінат–ритуальна служба» Микола Володько. — Пану Поліщуку розповіли усі
правила захоронення, проте він
продовжує скаржитися. Кожен має
свою правду, але порушень зі сторони працівників спецкомбінату
немає. Поліщук взагалі неправий,
адже від тих людей також були заяви про родинне поховання. Згідно
із законом, воно можливе лише на
ще одному місці, якщо таке є поряд,
і у місці планових поховань. Більше
не залишають. Але якщо взяти ще
відстань між могилами, то ще одну
близьку людину можна вмістити.
Якщо хтось хоче більше родинне
поховання, то ставить урни з прахом
або копає глибше і робить «могилу
в могилі». Такі способи передбачені
законодавством. За місце на кладовищі платити не потрібно, лише за
роботу спецкомбінату — розробку
ґрунту, благоустрій території.
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l РЕЗОНАНС

l ТІ, ЩО ТРИМАЮТЬ НЕБО

Відсудив у польського
працедавця пів мільйона
гривень

У 97 років щодня —
на роботу!

Фото malininform.com.

Фото vn.20minut.ua.

«Українці, додому!» —
цю фразу часто чують
травмовані заробітчани.
Як відстояти свої права,
якщо нещастя спіткало під
час роботи за кордоном,
розповів журналістові
видання «20 хвилин» житель
Вінниччини Богдан Мельник

»

Закінчення. Початок на с. 1

Cергій БОВКУН

ірдза Арнольдівна — наша
гордість
та приклад для наслідування, —
щиро каже Наталя Полянська, завідувачка пологового відділення
Малинської районної лікарні. —
На роботу вона приходить раніше
за всіх і завжди у доброму настрої.
Нині веде в пологовому відділенні
школу відповідального материнства, консультує вагітних жінок.
А до 90-літнього віку ще працювала акушером, приймаючи пологи.
Народилася Мірдза у 1922- му
в Харкові. Медичну освіту отримала у важкі воєнні роки.
— Щоб якось прогодуватися,
після навчання, увечері, я підробляла на військовому заводі
та у санстанції, — згадує жінка. — А ще здавала кров як донор.
За кожні 300 грамів отримувала пряники, а потім вимінювала
їх на квитки в театр.
У 1947 році Мірдза Приходько разом із чоловіком оселилися
в Малині. Тоді ж вона пішла на роботу в пологове відділення. Відтоді
працює там — і лише там. Рівно півстоліття Мірдза Арнольдівна очолювала акушерсько-гінекологічну
службу в своєму районі. За цей період її руки прийняли десятки тисяч
новонароджених малюків. Чимало
з них, ставши дорослими, дотепер
вдячні цій жінці за порятунок.
— Мірдза Арнольдівна
у 1959 році врятувала мою маму
і мене, щойно тоді народжену, —
розповіла Лідія Сивко. — Спасибі
їй за це!
— У 1986-му завдяки цій прекрасній лікарці з’явилися на світ
я і моя сестра, — каже Вікторія
Журбенко. — Ми досі вдячні
їй за те, що народилися здоровими.
— А в 1999-му вона поклала
мене у відділення на збереження
вагітності й цим самим врятувала
мою донечку, — говорить Світлана

—М

Віктор СКРИПНИК

ПОКАЛІЧЕНОМУ УКРАЇНЦЕВІ
«ШВИДКУ» ВИКЛИКАТИ
НЕ ХОТІЛИ
Водій електрокара, розвертаючи
транспортний засіб, зачепив ящик
із металевими заготовками. Поруч
працював Богдан Мельник. Його нога
опинилася під купою заліза. Сталося
це на одному з підприємств Польщі.
— Шість переломів кінцівки! Такою була травма, яка сталася не з моєї
вини, — розповідає Богдан. — Усі бачили, що це зробив робітник-поляк.
Від нестерпного болю я мало не знепритомнів. Закричав. Відчув, як кров
залила взуття. Стати на ногу не міг.
Чоловіка під руки привели у кімнату майстра. Надали першу допомогу, перебинтували. І дали зрозуміти, що більше нічим допомогти не можуть.
— Я просив викликати «швидку», —
згадує Богдан Мельник. — Майстер
одразу взявся за телефон. З розмови
зрозумів, що він спілкується не з медиками. За три роки роботи у Польщі
я добре вивчив їхню мову. Поляк із кимось обговорював ситуацію. Було видно, що панікує. Коли я вдруге нагадав
про «швидку», він взагалі вийшов із кімнати і там продовжував розмову.
Травмований робітник на одній
нозі ледь дострибав на подвір’я. Сів
під деревом, аби бути, як мовиться,
на очах у людей. За якийсь час до нього підійшов сам керівник підприємства і власним автомобілем доправив
до місцевої лікарні.
— У палату мене доставили
у шоковому стані, — продовжував
наш співрозмовник. — Мені сказали, що на нозі — шість переломів.
Наклали гіпс. Щоправда, дивувала
настороженість медиків. Вони майже
не розмовляли зі мною. На запитання, чи повідомили про травму в поліцію або прокуратуру, не відповідали.
Так минув тиждень.
Тоді наш земляк вирішив сам викликати поліцію. Коли приїхали копи,
розповів їм про все, що з ним сталося
і де саме зазнав травми. Невдовзі після
того українця, який пересувався на інвалідному візку, виписали з лікарні.
— Пояснили це тим, що порушив
лікарняний режим, — зітхає Богдан. —
Мовляв, виїжджав за межі території
закладу. Але ж я мусив купити собі
хоча б води в кіоску. Адміністрація лікарні мала повідомити у правоохоронні органи про травму заробітчанина.
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Богдан Мельник: «Не варто погоджуватися на роботу без договору, бо від
цього залежить право на компенсацію у випадку травми».

“

Юристи у Польщі
охоче беруться
за такі справи.

Вона цього не зробила. Поліція дізналася про нещасний випадок від мене.
Мабуть, через те зі мною і поквиталися.

НА ТЕ, ЩОБ «ВИБИТИ»
КОМПЕНСАЦІЮ, ЗНАДОБИЛОСЯ
2 РОКИ
Спираючись на милицю, Богдан
із великими труднощами добрався
до місця, де проживав до нещасного
випадку.
— Наші люди теж ставляться один
до одного по-різному, — говорить чоловік. — Відчув це на собі. Нас було понад
десять чоловік. Мешкали у двох кімнатах будинку, який надала фабрика. Дехто допомагав мені, а інші сповідували
принцип «Моя хата скраю». Часто радили відмовитися від слідства, бо, мовляв,
постраждають усі. Казали так: «Якщо
ти цього не зробиш, половина фабрики
залишиться без роботи».
Після довгих роздумів Богдан Мельник врешті-решт сказав хазяїну підприємства, що відмовиться від претензій
до нього за умови, якщо йому будуть
сплачувати страховку та возити до лікарні. Чоловік працював офіційно, мав
трудову угоду. Каже, без такого документа можна було б узагалі забути про
будь-які виплати.
Але механізм розслідування уже
було запущено, адже факт травматизму зафіксували поліцейські, які
приїжджали на виклик травмованого
у лікарню. Тому фабрика не уникла
перевірки. А потерпілий став шукати
адвокатів, які б взялися допомогти.
Юристи у Польщі охоче беруться
за такі справи, бо ні для кого там не секрет, як підприємці обдурюють наших
заробітчан. Українці ж рідко звертаються до них з однієї причини — вважають, що це дорого обійдеться.
— Насправді з мене не брали
авансу. В укладеному договорі значилося, що гонорар адвоката становить
22% від суми компенсації. Стільки ж пе-

редбачалося сплатити з одноразової
допомоги. Моя справа була на 20 тисяч доларів, — говорить Богдан Мельник. — Така цифра значилася у позовних документах.
До суду справа не дійшла. Як пояснив Мельник, кошти йому виплатили
за домовленістю адвокатів з адміністрацією фабрики і страховими компаніями.

ЩО РОБИТИ, АБИ ВАС
НЕ ВІДВЕЗЛИ ДО ЛІСУ
— У Польщі робота наших заробітчан починається з інструктажу інспектора з безпеки і гігієни праці (БГП).
На жаль, більшість людей формально
ставиться до цієї процедури. Але варто
записати його прізвище, телефон, адресу. Інспектор опікується декількома
підприємствами і знайти його буває
важко. Коли станеться біда, саме йому
треба у першу чергу повідомити про
травму на виробництві. Не працюйте без договору чи угоди. Перед тим,
як їх підписати, уважно прочитайте
текст. Не знаєте польської, попросіть
це зробити тих, хто володіє мовою, —
радить вінничанин.
Він наголошує, що поляки-підприємці всіляко намагаються приховати
факти травмувань, бо за них їх карають. Постраждалого всіма способами
стараються відправити додому — від
умовлянь до погроз. За час перебування Богдана Мельника у Польщі з тієї фабрики четверо чоловіків повернулися
додому з переломами рук і ніг. Без жодної компенсації. Але буває й гірше. Наприклад, ЗМІ повідомляли, що 13 липня у Польщі помер на роботі українець.
Тіло вивезли в ліс і там залишили.
Богдан Мельник каже, що готовий
поділитися досвідом з усіма, хто потребує допомоги, щоб відстояти свої права.
Він за фахом — юрист. Раніше служив
у міліції. До речі, майстер спорту з боксу, під час служби виборов друге місце
на всеукраїнських змаганнях серед поліцейських. Здобув спеціальність газоелектрозварювальника і планує знову
їхати за кордон на роботу.
За матеріалами видання
«20 хвилин. Вінниця».
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Мірдза Приходько: «Секрет
довголіття — треба любити життя
і себе».

“

Здавала кров
як донор. За кожні
300 грамів
отримувала пряники,
а потім вимінювала
їх на квитки в театр.

Гакалець. — Я ніколи цього не забуду!
Подібних вдячних щирих слів
на адресу Мірдзи Приходько можна почути тисячі. Адже більшість
теперішніх дорослих жителів міста
та району з’явилися на світ з її допомогою. А нині, коли вона щодня
готує до пологів молодих матусь,
ті цікавляться секретами її професійного довголіття, елегантності
та жіночності.
— Насамперед треба любити
життя, — щиро каже Мірдза Арнольдівна. — Треба любити себе —
як жінку, як особистість. Необхідно
прагнути реалізуватися в професії
та материнстві. Вважаю, що все
це мені вдалося. Я народила трьох
дітей і понад 70 літ допомагаю іншим жінкам стати матерями. Ось
у цьому весь мій секрет.
За матеріалами газети
«Житомирщина».

А

М

А

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників на склади
брендового одягу в околицях
м. Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
плата – від 20000 грн+премії.
PЗаробітна
обіди, чай, кава.
PБезкоштовні
Житло:
325грн/міс,
хороші умови проживання.
P
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел/вайбер UKR +38 050 845 45 80.
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формування трояндових пелюсток,
дівчина плоскогубцями дещо модифікувала їх, аби рослини, якими
вона оздоблюватиме свої вироби,
мали натуральний вигляд.

“
Ну в кого підніметься рука, щоб розрізати таку красу?!

Пані навчилася «вишивати»... торти!
32-літня кондитерка зі штату Каліфорнія (США) Леслі Віджил називає
себе художницею по тортах. Мабуть, це найбільш влучний термін для її
фаху, адже жінка створює унікальні їстивні шедеври: солодкі вироби з
«вишивкою», прикрашені кремовими квітами, кекси-«кактуси», мафінитрояндочки, незвичні десерти. Її вироби настільки складні, що й справді
варті того, аби бути представленими у художній галереї
Надія АНДРІЙЧУК

к це зазвичай буває, все починалося з хобі. Мама Леслі
дуже часто власноруч випікала вдома усілякі смаколики. Тож
нічого дивного в тому, що й донька
захопилася кондитерською справою, і то аж так, що вирішила присвятити їй своє життя. Вона закінчила кулінарні курси, проходила майстер–класи у відомих кондитерів,
а ще записувала різноманітні рецепти буквально всюди, де бувала.
Словом, інтерес до випічки цілком
поглинув дівчину.

Я

Однак приготувати смачний
тортик уміє багато хто, а от оздобити, надати йому оригінальності —
під силу не кожному. Якось Леслі замислилася про те, чим би виділити
свою творчість. І рішення знайшла
дуже швидко: окрім кулінарії, вона
захоплювалася сукулентами, розводила їх чимало видів… «А чому б не
поєднати флористику й випічку?!»
— майнула ідея. Так народився задум прикрашати капкейки і тортики
кактусами — створити дивовижний
світ солодкої флористики.
Алое, кактуси та ехеверії у виР

Е

К

Л

А

Оздоблення кондитерського виробу – найбільш копіткий процес, зате
і найцікавіший, адже у Леслі це зазвичай народження шедевру.

конанні Леслі Віджил такі правдоподібні, немов живі рослини.
Цьому значною мірою посприяла
М

винахідливість кондитера. Виявивши, що традиційні інструменти й
насадки більше пристосовані для

Крем у цих шедеврах
викладений
акуратними стібками,
створеними завдяки
використанню льоду.

У своїй останній колекції «Гобелен» кондитерка представила випічку з кремовими узорами, схожими
на орнаментовану вишивку. Крем у
цих шедеврах викладений акуратними стібками, створеними завдяки
використанню льоду. В оформленні більшості десертів Віджил переважають мексиканські народні
мотиви, однак іноді вона комбінує
орнаменти, традиційні для інших
народів, зокрема й слов’янських. За
словами Леслі, навіть для створення
цієї серії головним джерелом натхнення були весняні квіти, адже «Гобелен» — це також імітація природи
у всіх її проявах: від кактусів до кристалів. Своїми тортами американська
майстриня ламає стереотипи про
банальні кремові квіточки і створює
розкішні кондитерські шедеври, які
навіть шкода їсти.
За матеріалами
tutkatamka.com.ua, joinfo.ua,
dianov-art.ru, livemaster.ru.
Рецепти тортів шукайте на с .14
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l ФОТОФАКТ

Українська церква –
у списку найунікальніших
будівель Чикаго
Американське видання «Time
Out» опублікувало рейтинг топ-50
найкрасивіших споруд цього міста
До рейтингу потрапив Український католицький собор св. Миколая (на фото), який посів 5-ту позицію. Ця визначна пам’ятка за зразком Софійського
собору в Києві має 13 куполів. Усередині храм оздоблений вражальною кількістю фресок, мозаїк і вітражів. З головної бані звисає люстра, виготовлена
із золота, яка має дев’ять рівнів та 480 вогнів. Вважається, що це найбільша люстра свого роду у США.
До речі, цими днями проєкт греко-католицького
храму святих Володимира та Ольги в Ходорові на
Львівщині переміг в авторитетному Міжнародному
будівельному конкурсі «European Award». Церкву
будували 20 років, а зводити почали ще в 1998-му.
На її будівництво витрачено близько 120 тонн арматури.
Фото synod.ugcc.ua.
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l ІМ’Я У МЕДИЦИНІ

l ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…

Доктор Айболить насправді мав
прізвище Шабад

При застуді до аптеки
поспішати не варто

Фото isralove.org.

На тихій вуличці
старого міста
у Вільнюсі є невелика
скульптурна
композиція, біля
якої зупиняються
і туристи, і місцеві
жителі. Невисокий
дідок у старомодному
капелюсі і з паличкою,
поруч дівчинка
з кошеням на руках.
Так городяни
вшанували пам’ять
свого знаменитого
земляка Цемаха Йоселевича Шабада (на фото),
який став прообразом героя дитячої казки Корнія
Чуковського
«А ВАМ — ЩОДНЯ
ПО ДВІ СКЛЯНКИ
МОЛОЧКА ЗАМІСТЬ
ЛІКІВ…»
ін народився в 1864 році
у Вільно, на тій же вулиці, де тепер встановлено пам’ятник. Після медичного факультету Московського
університету здібний юнак
з єврейської родини навчався
у Відні та Берліні. Був учасником
революції 1905 року, за що царський уряд його вислав із Литви. Служив військовим лікарем
у Першу світову війну, потім був
направлений на ліквідацію епідемії холери в Астрахань. Але

В

“

ня. Бувало, приведуть худеньке,
хворобливе дитя, а лікар огляне і лише зітхне: «А вам щодня
по дві скляночки молока…»
Відомо, що Цемах Шабад
також редагував медичний журнал, займався просвітницькою
роботою і писав наукові праці.
Він багато спілкувався з людьми,
читав лекції про важливість дотримання правил санітарії та гігієни. Вважають, у тому, що під
час війни у Вільнюському гетто
не було спалахів інфекцій, велика заслуга єврейського лікаря,
який задовго до цього виховував молоде покоління своєю

Іноді колеги вважали Шабада диваком
за те, що він готовий був лікувати
і жебраків, і шахраїв, і навіть тварин.

згодом повернувся на свою
малу батьківщину.
Цемаха Шабада у рідному
місті знали і поважали не тільки
як ученого, лікаря, а й як активного громадського діяча.
За часів Другої Речі Посполитої
він у 1919-му був обраний в муніципалітет Вільно, а в 1928–
1930-х роках — у Польський
сейм. У Вільнюсі він займався
приватною практикою і нікуди
не виїжджав до самої смерті.
Місцеві жителі називали
доброго і людяного лікаря Тимофієм Осиповичем. Розповідали, що він ніколи і нікому не відмовляв у допомозі. До нього
можна було звернутися в будьякий час дня і ночі, він готовий
був іти до хворого за будь-якої
погоди. З бідних грошей не брав,
навпаки, за власні кошти відкрив
їдальню для малозабезпечених.
І дуже любив дітей, які анітрохи не боялися йти до лікаря
на прийом. Сучасники згадували, що Шабад заснував у Вільнюсі
своєрідну «молочну кухню» для
малюків, які погано набирали
вагу через недостатнє харчуван-

заповіддю: «Охайність — умова
виживання в будь-яких умовах».
Іноді колеги вважали Шабада диваком за те, що він готовий
був лікувати і жебраків, і шахраїв, і навіть тварин. Особливо,
коли діти приносили улюблених
вихованців — кішок, собак і голубів, які потребували допомоги. Не міг відмовити, адже ветеринарних клінік тоді ще не було.

ПАМ’ЯТНИК У ВІРШАХ
І У БРОНЗІ
Дитячий письменник
Корній Іванович Чуковський
писав, що познайомився з Шабадом у 1912 році. Згодом,
буваючи у Вільнюсі, завжди зупинявся в будинку лікаря. Згадував про нього як про найдобрішу людину, яку коли-небудь
знав. А у 1924-му народився
літературний персонаж Доктор
Айболить.
З приводу прототипу цього
головного героя багато років
велися суперечки: одні вважали, що образ його скопійований із доктора Дулітла з книги
Х’ю Лофтінга, інші наполяга-
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У США ще з 2008 року
заборонено давати
малюкам, які
не досягли 2-річного
віку, ліки від кашлю
та нежитю, що відпускаються
без рецепта
годом Американська академія педіатрії виступила
Фото.allwomens.ru.
проти цих препаратів для
дітей віком до 6 років. Щоб побачити, як ці рекомендації вплинули на звички лікарів призначати згадані засоби, дослідники
вивчили дані 3,1 мільярда відвідувань педіатрів за 14 років. Виявилося, що використання ліків від кашлю та застуди знизилося
на 70% для хворих віком до 2 років і на 90% — для старших.
Там вважають, що простудні захворювання у дітей не потребують лікування. Потрібно давати достатньо пити, забезпечити належні умови в приміщенні, яке треба провітрювати. При важкому
перебігу можна дати ібупрофен, що допоможе зменшити гарячку
й біль.
Діти потребують допомоги лікарів, якщо у них — зневоднення,
вони мляві, мають задишку, висока температура тримається протягом декількох днів, вважають експерти.

З

l ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

Догодите печінці —
буде легше схуднути
Від цієї скульптури жителі Вільнюса і туристи заряджаються
добротою.

ли, що Чуковський увічнив
саме Цемаха Шабада.
У мемуарах письменник
вніс ясність з цього приводу:
«Цю казку я написав дуже, дуже
давно. А задумав її ще до Жовтневої революції, тому що я познайомився з лікарем, який жив
у Вільно. Звали його доктор Цемах Шабад.
Вранці я помічав, як вишиковувалася до нього ціла
черга. Діти не тільки самі приходили, а й приносили хворих
тварин … Якось побачив трьох
дітлахів, які плакали, показуючи кошеня, що піймалося
на рибальський гачок. Кошеня
нявчало, його язик був весь
у крові. Тимофій Осипович
озброївся щипцями, вставив
тваринці в рот якусь розпірку
і дуже спритним рухом витягнув гачок. Ось тоді я і подумав,
як було б чудово написати казку про такого доброго лікаря».
Цемах Шабад «зірковою
хворобою» не страждав, слави
не прагнув. Він продовжував
працювати звичайним лікарем.
У 1935 році оперував у міській
лікарні Вільнюса важкого пацієнта, випадково поранився і отримав зараження крові. Колеги намагалися допомогти, але
марно, через якийсь час 70-літній Цемах Шабад помер. Усе місто вийшло з ним попрощатися, кажуть, того дня у старому
районі Вільнюса, де проживав

відомий лікар, були закриті магазини і державні установи.
Вже через рік на території
лікарні, де працював Шабад,
йому було встановлено перший пам’ятник. На початку
війни сторож сховав погруддя
знаменитого городянина і після перемоги повернув його
колегам і друзям Шабада. Зараз
той бюст знаходиться в Єврейському музеї Вільнюса.
У Шабада було троє дітей.
Двоє синів уже покійні, один
похований поруч із батьком,
другий — проживав у Ленінграді, був заарештований і розстріляний у 1937-му. Донька
з родиною мешкає у США.
До речі, в коло далеких родичів лікаря входили балерини
Анна Павлова і Майя Плісецька,
шахіст Михайло Ботвинник. Нащадки Шабада і поклопоталися, щоб він у 2007 році повернувся на рідну вулицю у бронзі.
Пам’ятник, який стоїть
у старому місті, скульптор Ромас Квінтас вирішив «поселити» серед людей, у вирі життя. Він спеціально встановив
бронзову пару просто на тротуарі — без підвищень і постаментів, підкреслюючи, що Доктор Айболить і сьогодні для всіх
простий і доступний. Від скульптури віє теплом і добротою.
І це нагадування, що професія
лікаря вимагає милосердя і любові.

Я про це довідалася
торік, прочитала — і
вирішила спробувати, адже
страждаю від ожиріння.
Не всі поради щодо змін
у харчуванні змогла
виконати, бо авокадо
чи артишоки мені не
ть
доступні. Але більшість
рекомендованих
продуктів є у кожного.
Головне — ними не
нехтувати
Олена МЕНЧАК

вже позбулася 20 кі-ілограмів (потрібно скинути ще хоча б стільки ж)
зайвої ваги. Що для цього робила? Вранці з’їдала зубчик часнику натщесерце, запиваючи чашкою теплої води. Вся справа в активних компонентах, що входять
до його складу (алліцин і селен),
які допомагають печінці відновлюватися і очищатися.
Кажуть, що ідеальний фрукт
для схуднення — грейпфрут.
Високий вміст у ньому вітаміну С і антиоксидантів сприяє
нормальній діяльності імунної і травної систем організму.
На жаль, я не можу собі дозволити купувати грейпфрути часто.
А ось гречка на моєму столі є завжди. Вона регулює метаболізм, сприяє виробленню
певних гормонів, допомагає
очистити організм від токсинів.
Крім того, це одна з найбільш
поживних круп, багатих білками
і незамінними амінокислотами,

Я

які забезпечують нас енергією
і зміцнюють здоров’я.
Призвичаїлася я останнім
часом і до куркуми. Цю спецію
раніше не використовувала,
а тепер додаю її до страв із рису,
до
Це відмінд м’яса і супчику.
у
уЦ
д
ний протизапальпротизапаль
ний

з а с і б
із чималою
кількістю антианти
оксидантів.
Також вживаю нана
пій на основі родзинок і буряків. Складові: 2,5 склянки води;
2,5 склянки подрібнених столових буряків (300 г); 1/2 склянки
родзинок; сік із 2 лимонів. Очистіть і поріжте коренеплоди
дрібними кубиками, залийте
окропом, додайте туди родзинки, потім накрийте кришкою,
дайте настоятися і охолонути
протягом 45 хвилин. Потім перелийте все в блендер і змішайте до однорідної консистенції.
Вичавіть із лимонів сік і додайте його в отриманий коктейль.
Споживати цей напій найкраще
зранку протягом 5 днів поспіль
по 1 склянці.
І звичайно, намагаюся більше рухатися, ходжу на роботу
тільки пішки. А ще — сховала
сковорідку, не їм смажених,
жирних страв, налягаю на овочі, які запікаю в духовці. Все
це не обтяжує, а позитивний результат відчула відразу.

Велика сторінка для Пані

Газета НА ВИХІДНІ»
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БУДЬ СТИЛЬНОЮ!
l БУД

Щоб перевірити почуття чоловіка, треба
вияснити не те, що він готовий для вас
ззробити,
робити, а т
е від чого готовий відмовитися.
те,

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

«Уже за літом зачинилась брама,
Ступає осінь стежкою в саду…»

10 фраз, які варто казати
якомога частіше
Не чекайте, поки вам це скажуть інші. Все у ваших руках.
у
ецінює цих слів,
І те, що ви самі собі це нагадуєте, ніяк не знецінює
а тільки додає впевненості
1. Молодець
Ми просто зобов’язані щодня
хвалити себе за те, що стараємося
зробити і за те, ким намагаємося
стати. Навіть якщо не все вдається, то принаймні докладаємо всіх
зусиль і можемо іноді дати собі
поблажку.
2. Без перешкод на дорозі
не обійтися — це нормально
Ми завжди будемо стикатися
з труднощами, але саме на них
ми вчимося і гартуємося. Ніколи
не буде все так, як нам хочеться,
але це не означає, що ми рухаємося в неправильному напрямку.
Хоч інколи і справді треба повернути, щоб знайти кращий шлях…
3. Життя — не перегони
Ми не можемо постійно конкурувати з усіма, немов на перегонах. Просто маємо бігти у тому
темпі, в якому можемо, якщо хо-

“

Не залишайтеся на роботі, яку ненавидите,
не виходьте заміж за тих, кого не любите,
не дружіть із людьми, які принижують вас.

чемо рухатися вперед. Ми не повинні думати тільки про перемогу,
тому що життя — це процес.
4. Бійся, але все одно роби
Якби ми припинили діяти,
тому що нам страшно, то нічонемиго б не досягли. Страх неми
нучий, і єдиний спосіб здолати його — просто йти далі
і робити те, що лякає нас,
особливо якщо це на-

Фото gallery.ru.

близить нас до мети.
5. Деяким
им людям не судилося залишитися
ися в твоєму житті
Замість того, щоб намагатися
зрозуміти, чому вони не можуть
зостатися з вами, прийміть це —
таке життя.. Можливо, Всесвіт
хоче замінити
ити цих людей на когось кращого,
го, а може, вам треба
навчитися бути
ути деякий час самій.
6. Глибина
на твоєї любові сьогодні дорівнює глибині твоєї
рани завтра
Перш ніж безтурботно віддавати своє серце людям і викладатися для них, слід зрозуміти, чи дійсно вони варті болю
і страждань, які можуть прийти
разом із любов’ю до них.
7. Нам не під силу вирішити
всі проблеми, але ми можемо
змінити своє ставлення до них

Ми не здатні контролювати
все, що відбувається. Але контролювати свою реакцію на події
мусимо. Якщо вдасться керувати
своїми емоціями, зможемо краще
справлятися з певними труднощами і нам стане трохи
трох легше жити.
погод ж уйс я
8. Не п
на менше
залишайтеся на роНе залиш
боті, яку ненавидите,
виходьте заміж
не вихо
за тих, кого
ко не любите,
не дружіть
друж із людьми,
які принижують вас.
ва Життя буде
кращим, якщо ми відкидатимезаважає нашому
мо те, що зав
щастю.
лікує все
9. Час ліку
І наш біль врешті-решт
зникне, наші помилки просерця зціляться,
бачать, наші се
знайде спокій.
наш розум зна
10. Ми не самотні
са
Ми ніколи не залишаємося
одинокими у житт
житті. Завжди знайдуться люди, які хо
хочуть бути поруч, підтримувати і щиро любити.
Відчуття самотності
самотност — це просто
ігри розуму, який намагається
змусити нас повірити,
що життя
повір
складніше, ніж воно
вон є насправді.
Джерело:
tutkatamka.com.ua
tutkat

12 вересня 2019 Четвер

9

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Як почистити
витяжку на кухні

Мода для
широкоплечих
Особливості фігури не повинні
Осо
пер
перешкоджати
бажанню виглядати
гарн
гарно
ГГоловна помилка жінок із широкими плечима — об’ємний одяг,
ки
в якому їх можна сховати. Таким
чином, як здається, вони приховвують недоліки вашої статури.
Хоча у результаті верх візуально
Хо
стає ще
щ більшим. Насправді ж, щоб
приховати широкі плечі, треба вибраприхов
ти такий наряд, аби увага відволікалася
на інші деталі
костюма чи аксесуари.
д
У верхній
частині ансамблю мають
вер
бути речі
реч простого крою і темних відтінтінків. Горловина
краще кругла, ніж трикутГорло
кутна чи квадратна.
Будьте уважні до фасону
ква
ону
рукавів! «Летюча миша», реглан, кімоно
оно
повинні стати
вашими кращими друзями.
с
ями.
Низ має бути
яскравіший за верх. Компб
мплекти зі світлими
спідницями чи брюками
св
ами
відтягнуть погляди на нижню частину фігури.
Спідниці
Спідниц при широких плечах краще
аще
носити пишні та класичні, особливо гарний
ний
вигляд має спідниця-тюльпан, а брюки чи джиннси — широкі, вільні. Врахуйте також, що візуально видовжити силует можуть вдало підібрані аксесуари. Наприклад, довгі буси, хустка
на шиї або шарф з висячими краями чудово
впораються із цим завданням.
Із гардероба треба виключити речі із крупними
візерунками, з погонами, ультраяскраві кольори
та блискучі матеріали, які зроблять фігуру ще більш
масивною. Віддавайте перевагу верхньому одягу
з широкими лацканами та уникайте вузьких, у порівнянні з якими плечі здаватимуться просто величезними. Такого ж правила варто дотримуватися
при виборі поясів: геть вузенькі ремінці, хай живуть
широкі пояси!

Щоб зробити це якісно, прилад треба спочатку
розібрати. Тільки в такому випадку вдасться
повністю видалити забруднення, в тому числі
кіптяву та жир
Розбирати витяжку слід відключеною від мережі.
Головне — почистити решітки, що закривають повітряні фільтри. Але під час генерального прибирання
можна також демонтувати і почистити трубу, що приєднана до повітрепроводу. Порядок чищення витяжки такий: спочатку відмивають решітки і фільтри,
потім — внутрішні та зовнішні поверхні, до яких
є вільний доступ. Усі деталі ретельно висушують,
встановлюють на місце і тільки після цього знову підключають техніку.

ТРИ СПОСОБИ ШВИДКОГО
ШВИД
ВИДАЛЕННЯ ЖИРН
ЖИРНОГО НАЛЬОТУ
НА РЕШІТКАХ
1. Достатньо просто
п
замочити
розчині миючого засобу.
їх у гарячому розчи
Після цього обов’язково
обдати окрообов’яз
пом. Далі протерти губкою з миючим
засобом, знову промити
водою, висупро
шити і зібрати.
2. Сода також допомагає
видалити
застаріле завидал
бруднення
та жир.
б
Решітки поміщають у велику
ємність,
щоб вода
єм
із содовим розчином покрила
їх повністю. «Виварюють» у ньому протягом 30 хвилин. Після цього достатньо звичайного промивання
і решітки всередині будуть чистими.
3. Із жиром добре впорається господарське мило.
Щоб очистити забруднені деталі з його допомогою,
решітки натирають розм’якшеним милом і залишають відмокати в гарячій воді. Зняти залишки мила, які
не розчинилися, можна жорстким скребком-щіткою:
разом із ним відійде і забруднення.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Посланий богами на прохання жінок
Про те, що кабачок випросили
р
ддііййсськ
ька
господині, свідчить індійська
нниий
легенда, але цей корисний
овоч, з якого готують
ні
малокалорійні і поживні
вуввати
ати
ат
страви, можна застосовувати
огіії.ї.
і в домашній косметології.
Маски та інші засоби
з нього добре
живлять суху шкіру,
ккии,
розгладжують зморшки,
оббхі
хідною
хідн
дно
дн
насичують тканини необхідною
вологою
Сік кабачка можна застосовувати як тонізуючий лосьйон. Змішайте
його з міцною кавою у рівних пропорціях і протирайте обличчя двічі
на день. Якщо залити тертий кабачок горілкою, настояти протягом
двох тижнів і додати туди трохи гліцерину, то вийде дезінфікувальний
лосьйон, що підходить для шкіри
всіх типів.
Проста маска з натертого
на дрібній тертці кабачка забезпечує
тканини необхідною вологою.
Жирній шкірі корисні в’яжу-

Фото agronom.expert.
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чі суміші. Столову ложку м’якоті
(пропустіть овоч через м’ясорубку)
змішайте з двома столовими ложками кефіру. Додайте сік алое (чайну
ложку) і 20 г настою звіробою. Маску
залиште на 15 хвилин, потім змийте
теплою водою.
Для сухої шкіри застосовують
суміш столової ложки кабачкового соку і яєчного жовтка. Намажте
нею обличчя, через кілька хвилин
витріть маску вологим м’яким спонжем.
Суміш кабачкової маси і вівсяної

каші підійде для будь-якої шкіри.
Вівсянку треба попередньо потовкВ
тти і запарити, потім додати овочеву
м’якоть 1:1, за необхідності розбавим
тти водою. Нанести маску на шкіру,
потримати 10 хвилин і вмитися.
п
Ще один універсальний рецепт
ккраси: подрібнений кабачок слід
поварити кілька хвилин у киплячоп
му молоці, остудити масу і нанести
м
її на шкіру. Змивати злегка підкисленою водою.
н
Дрібні зморшки почнуть розгладжуватися після курсу процедур
із застосуванням такої суміші: мед,
жирна сметана і м’якоть кабачка
у рівних пропорціях. Її слід наносити
на обличчя 2 рази на тиждень.
Можна приготувати і крем: змішайте 50 г кабачкової маси з 50 г несолоного свинячого сала, розбавте
суміш ложкою молока, добре розітріть. Використовуйте його на ніч.
В’янучу шкіру живитиме маска
з кабачка, оливкової олії і борошна.
Змішайте всі інгредієнти в рівних частинах і нанесіть на обличчя. Змийте
теплою водою через 20 хвилин.
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Через терни… у садок
— Будеш гратися з дітками, то куплю тобі морозиво, — говорю це
найменшенькому Ромашику і чую, як це ненормально звучить.
— Мамо, а може спочатку підем по морозиво, а тоді заведеш мене
у садок, бо так нечесно! — ставить свої умови моє дитя…

Таємниця сповіді
Фото nday.te.ua.

Закінчення. Початок на с. 16
Ольга ЧОРНА

Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

тріла адаптації дошкільнятка до першого колективу вражає мене
у найболючішу точку і 2 вересня, і
3, і 4–го. «Я проходила це три рази
і пройду востаннє!» — мужньо
підбадьорюю себе, виловлюючи
вухом нотки рідного плачу серед
інших. Хочеться ще послухати, чи
не стихне наступної миті, але не
роблю цього, бо знаю, що діти відчувають маму навіть за стіною. Не
даю собі і думати про те, чи йому
там дуже погано і страждально —
некорисно ані мені, ані сину. Інше,
що я дозволяю собі робити, це колупатися в своєму архіві знань про
максимально–безболісне звикання
до дитсадка, гортаю інтернет–сторінки на цю тему… Розмірковую,
це ж треба, щоб саме мені дісталися
діти–садочкові плаксії, причому усі!

С

“

Щоденні три
дитсадівські години
емоційно видаються
мені цілим тижнем, але
наступного дня стається
невеличке диво: моє
чадо погодилося сісти
за столик, щоб ще не
снідати, а тільки з-під
лоба спостерігати за
іншими.

…У мого Ромашика на ручці тепер красується маленьке намальоване сердечко–поцілунчик: воно
йому нагадує, що мама з ним, навіть
якщо не поруч. Але малий сидить
на килимку у групі і тужить… У садочковій шафці очікує завершення
його «робочого» дня (поки це 3-4
години) м’який лемурчик, який
щодня розповідає йому, як цікаво
підслуховувати, що там роблять у
групі діти та вихователька. Ромашик слухає удома казкові розповіді,
сміється, а назавтра знову сідає на
килимок і не хоче рухатися. Доро-

гою у дитсадок ми дивимося на Сапалаївку і запитуємо у качок, навіть
якщо вони «заховані» у кущах, чи завели вони уже своїх діток у качиний
садок. «Ках–ках, уже давно, а самі
поп’ємо кавечки та теж збираємося
на роботу–полювання», — пташині «відповіді» маминим зміненим
голосом викликають у малого такий щирий сміх, що регочемо разом. …А увечері удома черепашка
повільно лізла знову ж туди — у
дитсадок, інші звірята її підганяли,
а тоді пропонували приготувати
бутерброди виховательці (вродливій і усміхненій молодичці). Вони
розпитують Ромашика, чи справді
їжа у садку несмачна і як він це знає,
якщо не скуштував навіть, а той сміється, сам береться робити бутерброди, катає виховательку–ляльку
на коні, а назавтра знову влаштовує
справжній бойкот.
Я через фейсбук запитую поради у свого авторитета — психотерапевтки Світлани Ройз. Вона пише,
щоб гратися з ним у різні ситуації
в садочку, вчити налагоджувати
контакти з ровесниками. Каже, що
нема у дитини досвіду гри з однолітками. Я собі думаю, що мало
у кого він є у неповних три роки.
Згадую свої відчуття усього чужого, як прийшла у перший клас. Та
ми знову граємося і розмовляємо:
я зумисно описую щось кумедне
чи хороше — «впихаю» сюжет у
розмови звірят–іграшок. Щоденні
три дитсадівські години емоційно
видаються мені цілим тижнем, але
наступного дня стається невеличке
диво: моє чадо погодилося сісти за
столик, щоб ще не снідати, а тільки
з–під лоба спостерігати за іншими.
Слава виховательці і її помічниці!
Діло буде! Відчуття такі, наче малий
успішно здав ЗНО.
І знаєте, до якого висновку я
дійшла? Є ситуації, які може розрулити тільки час та терплячість, — і
народження взаємин дитсадка та
маминого синка (донечки) входить
у цей список. Наснаги нам, трудівникам найважчих теренів, батькам і
педагогам!!! Маєте що підказати, —
— адреси для спілкування незмінні:
поштова є в газеті, а електронні —
— okovalenko74@gmail.com або
ж tsikava.gazeta@gmail.com.
Фото mamaclub.info.

«Мамо, а може спочатку підем на морозиво...»

ароджувати Діана не хотіла. Принципово. А в салоні частенько збиралися її
подруги. Кавували, розважалися.
Іноді з «кавалерами».
Арсен усе знав. Проте вирішив: хай дружина живе, як хоче.
В нього також є «кохані» дівчатка.
І статки. Як каже тесть, багатим
належить світ. Чого ще потрібно?..
…Арсен приїхав до батьків.
Без дружини. Діана в «диру», так
називала велике приміське чоловікове село, їздити не любила.
Увечері повертався з міста
від шкільного товариша. Неля
не встигла на останній автобус —
йшла додому пішки. Якби знаття,
що трапиться, пішла б польовою
дорогою.
— Сідай, красуне, підвезу, —
зупинився біля дівчини.
— Дякую, не потрібно, — відповіла.
Він таки заштовхав її до автівки. Розвернувся. Поїхав зовсім в інший бік. Неля просила
відпустити її. Та Арсен нічого не
чув. Ще й алкоголь розум затьмарив…
Коли зрозуміла, що вагітна,
зізналася в усьому Уляні. Серце
літньої жінки не витримало. А
Неля не знала, як далі має жити
в селі. Тут її заклюють. А потім
дражнитимуть і дитину…
Правдами–неправдами довідалась, де працює Арсен. Поїхала до столиці. Не за грішми.
Не за визнанням батьківства.
Проситиме, аби допоміг знайти
якийсь куток і роботу.
Він насміявся. Виставив
геть. І пригрозив: відкриєш рот,
скажу, що ти не з одним була…
Твоя мама — твоє тавро. Всі це
знають. А ще… часом нещасні
випадки з людьми трапляються.
— Що мені робити? — запитала крізь сльози.
— Можеш навіть втопитися. І
мені буде спокійно, і не з’явиться
на світ це «непорозуміння».
…Неля розрахувалася з роботи, замкнула хату і назавжди
залишила село. В сусідній області
жила батькова двоюрідна сестра.
Літня. Одинока. До неї подалася
просити притулку. Там і залишилася. Народила сина. Назвала
Назаром…
І на новому місці працювала
санітаркою в містечковій лікарні. У вільний час шукала, кому б
допомогти обробити город, аби
заробити ще якийсь гріш. Заміж
не вийшла.
Побожна тітка, коли йшла до
храму, брала й Назара. А вдома
розповідала багато біблейських
історій.

Н

«Я нікому не потрібний, отче».

Назар був гарним, слухняним
учнем. І мав гарний голос.
— Мамо, я буду священником, — сказав якось.
— Треба школу закінчити, а
тоді буде видно.
— Я вже вирішив.
Тоді Назарові виповнилося
всього лише дев’ять років.
Коли син вступив у духовну
семінарію, Неля вирішила розповісти правду про його народження. Гадала: саме час. Він зрозуміє.
— Я буду молитися за батька,
— мовив вислухавши. — Хай Господь простить йому гріхи.
Неля очікувала, що син одружиться. Служитиме Богові та лю-

“

— Що мені робити?
— запитала крізь
сльози.
— Можеш навіть
втопитися. І мені
буде спокійно, і не
з’явиться на світ це
«непорозуміння».

дям. А вона бавитиме внуків. Але
Назар сказав матері:
— Я хочу стати послушником.
А потім прийняти чернецтво.
— Сину…
Назар дивився на матір своїми добрими синіми очима. Такими ще дитячими. І такими дорослими водночас. Він хотів отримати материнське благословення.
— Віддаю тебе в руки Господа, синочку. Чини так, як велить
твоє серце. Якщо Всевишній
кличе тебе, йди до Нього. Служи
Йому.
Назар встав перед матір’ю
на коліна, цілував її руки. Вона
гладила русяве волосся свого
хлопчика…
…Арсенові геть пересохло в
роті. Вже недалеко до містечка.
Нарешті купить води. При в’їзді

побачив храм. Не пам’ятає, аби
він стояв тут раніше. Недавно
збудували. На лавці біля храму
сидів священник.
— Попрошу води, — мовив
сам до себе.
Зупинив автівку. Підійшов.
Привітався.
— Можна у вас напитися
води, отче?
Молодий батюшка запросив
подорожнього до храму. Там стояла вода, горнятка.
— Далеко їдете? — запитав.
Чоловік назвав село у сусідній області.
— Батьки там поховані. Давно не був. А тепер… якби не ця
хвороба. Недовго мені залишилось. Не хочеться йти туди, —
вказав на небо, — коли маєш усе,
аби гарно жити. Де ж та справедливість?
— Незбагненні шляхи Господні, — відповів на те священник і перехрестився.
— Ви могли б мене висповідати, отче? Не пригадую, коли
робив це.
І, не дочекавшись згоди, почав розповідати. Отець слухав
історію, яку уже чув…
— Я не знаю, чи жива ця жінка. Коли вона зникла з села, люди
казали: пішла дорогою своєї матері. Вона… вона, перепрошую,
повією була. І дитини, мабуть,
позбулася. Що їй з малюком було
робити? А я не маю спадкоємця.
Статки є, а спадкоємця нема.
Лише дружина, з якою ми давно
стали чужими. Я нікому не потрібний, отче, — закінчив свою
сповідь Арсен.
Якби хто знав, що коїлось у
душі священника. Але він смиренно слухав і мовчав.
… Арсен сів у автівку. Рушив. Отець дивився йому
вслід. Молився… Він мусить
зберегти таємницю сповіді,
тому не зізнається матері, що
бачив батька. Арсен не впізнав
свого сина. Але висповідався
перед Богом і перед ним. Це
була його остання сповідь…
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l КОЛЕСО ІСТОРІЇ
Буде
легенда —
будуть туристи
Замок Бран, або замок
Дракули, розташований за
30 кілометрів від міста Брашова. За місцевою легендою, князь проводив у ньому
багато часу. Інша ж розповідає про тортури, яким
його там піддавали турки.
Через відсутність документів жодну з них підтвердити
не вдається. Та обидві вони
є вдалими туристично-маркетинговим рішеннями і багато років непогано працюють на місцеву громаду.
Влад Дракула прожив усього 45 років, з яких при владі
був менше половини. А легенди про нього живуть
століттями!

Будете у Сігішоарі, зайдіть у гості до головного «вампіра». Будинок вражає товщиною стін
і маленькими вікнами. Хтозна, що за ними там насправді відбувалося…

А король вампірів — беззубий…
Хто повірить, що найвідоміший
ший
кровопивця світу — Дракула
ла —
насправді є жертвою єдиного
ого
невдалого наклепу?
Інна ПІЛЮК

ДІМ ДРАКУЛИ ДОСІ ІСНУЄ
Убивав сотнями і тисячами, садив
на палі, спалював живцем… Чутки про
жорстокість румунського князя Влада
Дракули (тоді країна називалася Валахією) живуть століттями і з кожним
роком обростають новими деталями,
зазвичай аж надто кривавими. Через
це до нас реальна людина дійшла
в описах ніким іншим, як вампіром.
Насправді його звали Влад ІІІ Басараб (1431—1476 рр.), і жив він у румунському місті Сігішоара. Досі зберігся будинок його сім’ї, в усякому разі
туристам пропонують відвідати помешкання за адресою: вул. Бляхарів, 5.
Тут він жив із батьками і старшим
братом. Згодом одружився з Ілоною
Желегай і мав трьох синів.
Батько належав до династії трансільванських правителів, тож згодом
і Влад отримав статус князя. Він був
лицарем ордену Дракона, звідси
і прізвисько Дракул — син Дракона.
Згодом до слова додали «а», і воно
в такому звучанні збереглося дотепер.

У ВСЬОМУ ВИННІ КІНО
І БРЕМ СТОКЕР
На час правління Влада припали
війни Валахії з Османською імперією.
Тож йому довелося за недовге життя
і особисто брати участь у військових
походах, і побувати у турецькому
та угорському полонах. Звісно, в епоху
списів і мечів конфлікти не обходилися без кривавих розбірок і боїв один
на один, нерідко дуже жорстоких,
детальний опис яких справді видається таким, що холоне кров у жилах.
Можливо, саме звідси і беруть поча-

ток моторошні історії,
ії,
котрі перекреслилии
досягнення Владаа
як керманича країнии
і повністю переінаккшили його образ, змі-інивши на надуманий
ий
вампірський.
«Дякувати» за таке
аке
клеймо він має ірландандському письменнику
нику
Брему Стокеру, який більш
як 100 років тому написав
роман «Дракула». Згодом
одом кінорежисери всього світу
ту майже три
сотні разів екранізували
вали історію румунського князя. Тому
му в нашому уявленні Дракула є кровопивцею та вбивцею, хоча жодне офіційне історичне
джерело цього так і не підтвердило.

ДОНОС СПАПЛЮЖИВ ЛЮДИНУ
НА БАГАТО СТОЛІТЬ УПЕРЕД
Усі описи вбивств, які начебто
здійснив Влад, мають одне-єдине
походження: на нього зробив донос
його ворог — угорець Матяш Корвін.
Йшлося про десятки тисяч закатованих мирних жителів, згадувалися
заживо спалені жебраки, посаджені
на палі ченці. Легендою стала історія
про те, як Дракула наказав прибити
цвяхами шапки до голів іноземних
послів, бо ті їх не зняли під час візиту.
Невідомий автор твердив, що Валахія
нагадувала «ліс із посаджених на палі
людей», звинувачував Влада в небаченій жорстокості, але при цьому
абсолютно не піклувався про правдоподібність своєї розповіді. У тексті
дуже багато протиріч. Наприклад, назви населених пунктів, де нібито було
знищено по 20—30 тисяч (!) людей,

ДОВІДКА
Прижиттєвих портретів Дракули збереглося обмаль. І якщо дехто
бачить у ньому жорстокого чоловіка зі злими очима, то сучасники князя описували його зовнішність так:
«Він був не дуже високим, але дуже
кремезним і сильним, з холодним
поглядом, орлиним носом, роздутими ніздрями і тонким червонуватим
обличчям, на якому довгі вії обрамляли широко відкриті великі зелені
очі, густі чорні брови робили його
вигляд загрозливим. Підборіддя
виголене, але були вуса, одна губа
запала, бо, напевне, там не було
всіх зубів, великі вилиці збільшували його голову, яку з тулубом пов’язувала бичача шия, хвилясті чорні
локони звисали на широкі плечі».

На кованих виробах, які дійшли
до наших часів, Влад, здається,
навіть усміхається.

історики до цих пір не можуть ідентифікувати. Та і навряд чи у ХV столітті
на території гірської країни взагалі існували такі великі села і міста.
Сумнівів додає і те, що жоден інший документ не зафіксував такі діяння, навіть у місцевому фольклорі
про це ані слова. Неможливо уявити,
як тривале вбивство десятків тисяч
чоловік могло б залишитися непоміченим у Європі і не знайшло відображення ані в літописах, ані в нехай
і примітивному, але дипломатичному
листуванні тих років. Єдині письмові джерела, де ще траплялися схожі
описи, — це турецькі хроніки. Але
тут нема чому дивуватися: ворожа
сторона і не могла нічого хорошого
написати про свого супротивника.

РУКОПИСИ НЕ БРЕШУТЬ
На щастя, збереглися документальні свідчення того, як правив краї-

нною князь Дракула. В румунських арххівах є підписані ним грамоти, де він
дарував селянам землі, надавав приві-

“

Легендою
стала історія про те,
як Дракула наказав
прибити цвяхами шапки
до голів іноземних
послів, бо ті їх не
зняли під час візиту.
Невідомий автор
твердив, що Валахія
нагадувала «ліс із
посаджених на палі
людей», звинувачував
Влада в небаченій
жорстокості, але при
цьому абсолютно
не піклувався про
правдоподібність своєї
розповіді.

леї монастирям, зберігся договір із Туреччиною, де князь скрупульозно і послідовно відстоював права громадян
Валахії. Він наполягав на дотриманні
церковних обрядів поховання для
страчених злочинців, і це повністю
спростовує твердження про те, ніби
він саджав на палі жителів румунських
князівств, які сповідували християнство.
Загибель Влада оповита таємницею. Відомо тільки, що він став жертвою зрадників зі свого близького
оточення. Голову Дракули передали
в дар турецькому султанові, і той наказав виставити її на одній із площ
Константинополя. А тіло князя нібито
згодом знайшли монахи розташованого неподалік від Бухареста монастиря Снагов і поховали в побудованій
самим Дракулою каплиці.

P. S. Чи диму без вогню не буває?
Часто можна натрапити
на інформацію, що Влад ІІІ Басараб
мав прізвище Цепеш, але насправді це прізвисько, і з’явилося воно
аж після 30 років по його смерті.
А румунською «цепа» означає паля,
на яких нібито й загинули тисячі підданих князя. Скільки теорій, стільки
й легенд…

Ілона Желегай народила князеві двох синів.
Ще один у Влада був позашлюбним, про
його матір історикам нічого не відомо.

ПОНЕДІЛОК, 16 ВЕРЕСНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Життя відомих людей»
10:25, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:50 «Міняю жінку»
14:05 «Сімейні мелодрами»
15:05 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Гроші 2019»

16 — 22 вересня

l ОТАКОЇ!

«Гаррі Поттера» вилучили
з католицької бібліотеки
Фото okay.moy.su.

Священнослужителі вважають, що ця книга викликає злих духів
американському місті Нашвілл у
католицькій школі імені Святого
Едварда вилучили із книгозбірні
серію романів «Гаррі Поттер» через
буцімто «реальні закляття» у творі.

В

“

Людина, яка читає
«Гаррі Поттера», ризикує
викликати злих духів.

Пастор школи Ден Ріхіл заявив, що
проконсультувався з екзорцистами зі
США та Рима щодо їхньої заборони.
«Прокляття і заклинання, що використовуються в книжках, дійсні. Людина, яка їх читає, ризикує викликати
злих духів», — сказав пастор.
Керівниця шкіл католицької єпархії в Нашвіллі Ребека Геммел зазначила, що романи про Гаррі Поттера

Тим часом юний чарівник – і далі улюбленець мільярдів.

залишилися в інших бібліотеках. «У
католицькій церкві немає офіційної
позиції щодо книг про Гаррі Поттера.
Кожен пастор може ухвалювати подібні рішення у своїй школі», — зауважила
Геммел.
Нагадаємо, «Гаррі Поттер» —

це серія дуже популярних у світі
романів британської письменниці
Джоан Роулінг, за якою знято багато фільмів. У творі розповідається
про життя чарівника Гаррі Поттера
та його друзів у Школі Чарів і Чаклунства Гоґвортс.

ВІВТОРОК, 17 ВЕРЕСНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Життя відомих людей»
10:25, 12:20 «Одруження наосліп»
12:25 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Міняю жінку - 14»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00, 21.00 Т/с
«Не жіноча робота» 12.25 Х/ф
«ВУЛКАН ПРИСТРАСТЕЙ»
14.10, 15.00 «Речдок» 16.00
Ток-шоу «Роман з Ольгою»
18.00, 19.00, 02.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
02.45 «Подробиці» 23.50 Т/с «Лінія
світла»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні

09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Капітанша 2»
23:20 Контролер

СТБ
06:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:30 МастерШеф 12+
15:20 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00 Наречена для тата 12+
21:00 Т/с «Кріпосна»
22:45 Один за всіх 16+

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Більше ніж правда
11:55, 13:20 Т/с «Невиправні»
14:25, 16:20 Х/ф «ГРОШОВИЙ
ПОЇЗД»
17:00 Х/ф «КОБРА»
21:25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
22:30 Скетч-шоу «На трьох» 16+

ICTV

05:00 Т/с «Відділ 44»
05:45 Громадянська
оборона
06:35, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Не дай себе обдурити
11:05, 13:20 Т/с «Невиправні»
13:35 Х/ф «ЕНДІ «ОРЕЛ»
16:25 Х/ф «ПІДНЕСЕННЯ
ЮПІТЕР»
20:15 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Вижити за будь-яку
ІНТЕР
ціну»
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 22:25 Свобода слова
23:55 Т/с «У полі зору»
08.00, 09.00, 12.00, 17.40

1+1, ІНТЕР, ТРК «УКРАЇНА», СТБ, ICTV,
НОВИЙ КАНАЛ, МЕГА, К-1, 2+2, ФУТБОЛ-1

Лія ЛІС

17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Т/с «Кріпосна»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:45 Т/с «Дорогий доктор»
11:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:10 Х/ф «ВСЕ НАЙКРАЩЕ»
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
20:00 Т/с «Доктор Хто»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАІ»
10:40, 19:25, 20:30 Т/с
«Ментівські війни.
Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
НОВИЙ
КАНАЛ
Харків-2»
Інтером» 09.20, 18.00, 19.00,
05:45, 07:05 Kids Time
02.00 Ток-шоу «Стосується
14:35 Х/ф «ЗІТКНЕННЯ»
05:50 М/с «Том і Джеррі»
кожного» 11.15, 12.25
16:05 Х/ф «ДЕНЬ
07:10, 11:20 Х/ф
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
НЕЗАЛЕЖНОСТІ:
«МИСЛИВЦІ НА
ПІДВІСКИ КОРОЛЕВИ» 13.50
ВІДРОДЖЕННЯ»
ПРИВИДІВ»
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
21:35 Т/с «Касл-6»
09:10 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
ПОМСТА МІЛЕДІ» 15.50
23:10 Х/ф «АКУЛЯЧЕ
ПРИВИДІВ 2»
«Чекай на мене. Україна»
ТОРНАДО 5:
20.00, 04.05 «Подробиці»
13:50 Х/ф «КЛІК: З ПУЛЬТОМ
ГЛОБАЛЬНЕ
21.00 Т/с «Не жіноча робота»
ПО ЖИТТЮ»
РОЇННЯ»
23.50 Т/с «Лінія світла»
16:00 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
18:00 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
ФУТБОЛ-1
УКРАЇНА
МАТУСІ»
08:15 Колос - Львів. Чемпіонат
20:00 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
України
МАТУСІ 2»
Україною
10:00 «Великий футбол»
22:00 Т/с «Подорожники»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
11:45, 20:30 «Автогол»
22:50 Х/ф
19:00, 23:00 Сьогодні
12:00 Верона - Мілан.
«АМЕРИКАНСЬКИЙ
09:30 Зірковий шлях
Чемпіонат Італії
ПИРІГ»
11:20 Реальна містика
13:50 Боруссія (Д) - Баєр.
13:20, 15:30 Агенти
Чемпіонат Німеччини
МЕГА
справедливості 16+
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:00 Історія одного злочину 06.00 Бандитська Одеса
16:05 Фіорентина - Ювентус.
07.40, 13.45 Правда життя
16+
Чемпіонат Італії
08.40 Мисливець і здобич
18:00 Т/с «Пошта»
17:50 Чемпіонат Іспанії. Огляд
09.40 Життя 10.35 Скептик
19:50 Ток-шоу «Говорить
туру. Прем’єра
11.35 Там, де нас нема 12.35,
Україна»
18:45 Реал - Леванте.
00.40,
05.10
Речовий
доказ
21:00, 23:30 Т/с «Капітанша 2»
Чемпіонат Іспанії
14.55, 23.40 Секрети Другої
20:45 Журнал Ліги Європи.
світової
15.55,
21.45
Скарби
СТБ
Прем’єра
з горища 16.55 Велетні
06:35 Т/с «Коли ми вдома»
льодовикової ери 17.55, 22.45 21:40 LIVE. Торіно - Лечче.
11:35 МастерШеф 12+
Чемпіонат Італії
Дика Арктика 18.55, 20.50
14:15, 19:00, 22:45 Хата на
23:40 Чемпіонат Італії. Огляд
Фантастичні історії 19.55
тата 12+
туру. Прем’єра
Прихована реальність

СЕРЕДА, 18 ВЕРЕСНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:00 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі»
07:05 Т/с «Друзі»
08:40 Т/с «Медфак»
09:40 Т/с «Бібліотекарі»
11:10 Т/с «Абсолютно секретно»
14:10 Х/ф «ГРОШІ ВИРІШУЮТЬ
ВСЕ»
16:10, 21:00 Вар’яти 12+
17:10 Хто зверху? 12+
22:00 Т/с «Подорожники»
22:50 Х/ф «ШАЛЕНИЙ
БУДАПЕШТ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.35,
13.45 Правда життя 08.35, 16.55
Мисливець і здобич 09.35, 17.55,
22.45 Дика Арктика 10.35 Скептик
11.35 Там, де нас нема 12.35,
00.40 Речовий доказ 14.55, 23.40
Секрети Другої світової 15.55,
21.45 Скарби з горища 18.55,
20.45 Фантастичні історії 19.50
Прихована реальність 01.50
Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30 Т/с «Дорогий доктор»
11:10, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:10, 20:00 Т/с «Доктор Хто»
15:00, 23:30 «Орел і Решка.
Мегаполіси»

16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:30 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

2+2
06:00 «Казка з татом-3»
08:00 Т/с «Удар у відповідь-3»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:50 «Помста природи»
13:05 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН
ТА ВИКРАДАЧ
БЛИСКАВОК»
15:15 Х/ф «ГЕРОЙ»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»

ФУТБОЛ-1
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:25 Колос - Львів. Чемпіонат
України
12:10 «Великий футбол»
13:55 Барселона - Валенсія.
Чемпіонат Іспанії
16:05 Шахтар - Зоря. Чемпіонат
України
17:55 Боруссія (Д) - Баєр.
Чемпіонат Німеччини
19:40 LIVE. Інтер - Славія. Ліга
чемпіонів УЄФА
21:50 LIVE. Боруссія (Д) Барселона. Ліга чемпіонів
УЄФА
23:55 Топ-матч

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Життя відомих людей»
10:25, 12:20 «Одруження наосліп»
12:30 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати - 4»
22:45, 23:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 Ток-шоу «Корисна
програма» 11.00, 21.00 Т/с «Не
жіноча робота» 12.25 Х/ф «ЯК
ОДРУЖИТИСЯ І ЗАЛИШИТИСЯ
ХОЛОСТЯКОМ» 14.10, 15.00
«Речдок» 16.00 Ток-шоу «Роман
з Ольгою» 18.00, 19.00, 02.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.45 «Подробиці» 23.50
Т/с «Лінія світла»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні

09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину
16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Капітанша 2»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:55 МастерШеф 12+
14:35 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Т/с «Кріпосна»
22:45 Зважені та щасливі 12+

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
12:00, 13:20 Т/с «Невиправні»
14:25, 16:25 Х/ф «КОБРА»
16:40 Х/ф «ТЕРМІНАТОР»
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
22:30 Скетч-шоу «На трьох» 16+

НОВИЙ КАНАЛ
05:35, 06:45 Kids Time

05:40 М/с «Том і Джеррі»
06:50 Т/с «Друзі»
08:10 Т/с «Медфак»
09:20 Т/с «Бібліотекарі»
11:10 Т/с «Абсолютно секретно»
14:00 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
МАТУСІ»
16:00, 21:00 Improv Live Show 12+
17:00 Хто зверху? 12+
22:00 Т/с «Подорожники»
22:50 Х/ф «ХЛОПЦІ
З ЖІНОЧОГО
ГУРТОЖИТКУ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.25,
13.45 Правда життя 08.35 Велетні
льодовикової ери 09.35 Під іншим
кутом 10.35 Скептик 11.35 Там,
де нас нема 12.35, 00.40 Речовий
доказ 14.55, 23.40 Секрети Другої
світової 15.55, 21.45 Скарби
з горища 16.55 Мисливець і
здобич 17.55, 22.45 Дика Арктика
18.55 Фантастичні історії 19.55
Прихована реальність 20.50
Фантастичні історії. Піраміди

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:00 Т/с «Дорогий доктор»
10:50, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:40, 20:00 Т/с «Доктор Хто»
15:00, 23:30 «Орел і Решка.
Мегаполіси»

16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:30 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

2+2
08:00 Т/с «Удар у відповідь-4»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:20 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:35 Х/ф «ВІРУС ДЛЯ
СОЛДАТІВ»
15:25 Х/ф «МАКС ПЕЙН»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»

ФУТБОЛ-1
10:25 Наполі - Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:10 Журнал Ліги Європи
12:55 LIVE. Шахтар - Ман Сіті.
Юнацька ліга УЄФА
14:55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
16:05 Боруссія (Д) - Барселона.
Ліга чемпіонів УЄФА
17:55 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА. Прем’єра
18:45 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
19:40 LIVE. Олімпіакос Тоттенгем. Ліга чемпіонів
УЄФА
21:50 LIVE. ПСЖ - Реал. Ліга
чемпіонів УЄФА
23:55 Атлетіко - Ювентус. Ліга
чемпіонів УЄФА. Прем’єра

П’ЯТНИЦЯ, 20 ВЕРЕСНЯ

ЧЕТВЕР, 19 ВЕРЕСНЯ
1+1

СТБ

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Життя відомих людей»
10:25, 12:20 «Одруження наосліп»
12:30 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена
зі Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:30 «Право на владу 2019»

06:55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:50 МастерШеф 12+
14:25 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
19:00 Зважені та щасливі 12+
21:00 Т/с «Кріпосна»
22:45 Я соромлюсь свого тіла 16+

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00, 21.00 Т/с
«Не жіноча робота» 12.25 Х/ф
«КОХАННЯ-ЗІТХАННЯ ПОФРАНЦУЗЬКИ» 14.10, 15.00
«Речдок» 16.00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою» 18.00, 19.00, 02.00 Токшоу «Стосується кожного» 20.00,
02.45 «Подробиці» 23.50 Т/с «Лінія
світла»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Капітанша 2»
23:20 Слідами міфів про
Роттердам +. Міф третій

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:15, 13:20 Х/ф «ЕНДІ «ОРЕЛ»
14:00, 16:25 Х/ф «ТЕРМІНАТОР»
16:45 Х/ф «ГРОШОВИЙ ПОЇЗД»
20:20 Антизомбі. Дайджест
21:25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
22:30 Скетч-шоу «На трьох» 16+

НОВИЙ КАНАЛ
05:15, 06:45 Kids Time
05:20 М/с «Том і Джеррі»
06:50 Т/с «Друзі»
08:10 Т/с «Медфак»
09:10 Т/с «Бібліотекарі»
11:00 Т/с «Абсолютно
секретно»
14:00 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
МАТУСІ 2»
16:00, 21:00 Шалена зірка 12+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
22:00 Т/с «Подорожники»
22:50 Х/ф «МОЯ ДІВЧИНА МОНСТР»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.45,
14.05 Правда життя 08.55, 17.05
Мисливець і здобич 09.55 Під
іншим кутом 10.55 Скептик
11.55 Там, де нас нема 12.55,

00.40 Речовий доказ 15.05,
23.40 Секрети Другої світової
16.05, 21.45 Скарби з горища
18.05 Таємнича Аравія 19.05,
20.50 Фантастичні історії 20.00
Прихована реальність 22.45 Дика
Флорида

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:00 Т/с «Дорогий доктор»
10:40, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:30, 20:00 Т/с «Доктор Хто»
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

2+2
08:00 Т/с «Удар у відповідь-4»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:55 Х/ф «НОКАУТ»
14:50 Х/ф «ІМПЕРІЯ ВОВКІВ»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»

ФУТБОЛ-1
12:10 Олімпіакос - Тоттенгем. Ліга
чемпіонів УЄФА
13:55 Наполі - Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА
16:05 Шахтар - Ман Сіті. Ліга
чемпіонів УЄФА
17:55 «Ніч Ліги чемпіонів»
19:00 «Шлях до Гданська»
19:50 LIVE. Динамо (К) - Мальме.
Ліга Європи УЄФА
21:50 LIVE. Гент - Сент-Етьєн. Ліга
Європи УЄФА
23:55 Еспаньйол - Ференцварош.
Ліга Європи УЄФА.

СУБОТА, 21 ВЕРЕСНЯ
1+1
06:20 Мультфільм
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:30 «Їмо за 100 2019»
11:15 «Громада на мільйон.
Спеціалісти»
12:30, 13:30, 14:30, 15:30 «Світ
навиворіт»
16:30, 21:30 «Вечірній квартал
2019»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2019»
23:30 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
05.25 «Чекай на мене. Україна»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 Х/ф «ОДРУЖЕННЯ
БАЛЬЗАМІНОВА» 09.00 «Шість
соток» 10.00 «Готуємо разом.
Випічка» 11.00 Х/ф «НЕ БУЛО
Б ЩАСТЯ» 12.20 Х/ф «НА
ВАС ЧЕКАЄ ГРОМАДЯНКА
НИКАНОРОВА» 14.00 Х/ф
«ПЕРШ НІЖ РОЗЛУЧИТИСЯ»
15.40 Т/с «Не жіноча робота»
20.00, 04.55 «Подробиці» 20.30
«Крутіше всіх. Новий сезон» 22.30
Т/с «Анна Герман» 01.50 Х/ф
«ЖИТТЯ ЯК ЦИРК»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:10, 15:20 Т/с «Капітанша 2»
17:00, 21:00 Т/с «Невипадкові
зустрічі»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Вірю. Люблю.
Сподіваюся»

СТБ
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
06:35, 09:25 Хата на тата 12+

08:25 Прокинься з Ектором!
12:05 Зважені та щасливі 12+
14:05 Ток-шоу «Зважся!» 12+
15:05 Т/с «Кріпосна»
19:00 Х-фактор
22:00 МастерШеф 12+

ICTV
05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:40, 12:45, 18:45 Факти
06:05, 11:50 Особливості
національної роботи
07:55 Я зняв!
09:45 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
13:00 Дизель шоу 12+
16:25 Х/ф «АТОМНА
БЛОНДИНКА»
19:10 Х/ф «МІСТЕР І МІСІС
СМІТ»
21:30 Х/ф «М’ЯТА»
23:25 Х/ф «ВИКРАДЕННЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 06:45 Kids Time
06:05 М/с «Лунтик»
06:50 М/ф «Том і Джеррі:
Загублений дракон»
08:00 Подіум
09:50 Т/с «Бібліотекарі»
15:00 Хто зверху? 12+
17:00 М/ф «Angry Birds у кіно»
18:50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
21:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗАКЛИК ДЖУНГЛІВ»
23:20 Х/ф «ОФІСНИЙ
РОЗКОВБАС»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.50,
23.10 Містична Україна 09.35
Речовий доказ 10.45 Секрети
Другої світової 12.45 101 річ, що
змінила світ 14.15 Сучасні дива.
Гостра їжа 15.05 Дика Флорида
16.55 Під іншим кутом 18.25

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Життя відомих людей»
10:25, 12:20 «Одруження наосліп»
12:30 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
20:25 «Ліга сміху 2019»
22:30 Х/ф «ФОРМА ВОДИ»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 Т/с «Не жіноча
робота» 12.25 Х/ф «З РЕЧАМИ
НА ВИЛІТ!» 14.10, 15.00, 23.50
«Речдок» 16.00 Ток-шоу «Роман
з Ольгою» 18.00, 02.20 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Годинник із
зозулею»
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:55, 19:00, 22:45 МастерШеф
12+
15:20 Хата на тата 12+

17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
23:00 Х-фактор

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:05, 13:20, 16:20, 23:55 Скетчшоу «На трьох» 16+
16:35, 22:55 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
20:10 Дизель шоу 12+

08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30 Т/с «Дорогий доктор»
11:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13:00 Т/с «Доктор Хто»
15:00, 23:10 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
18:00 Х/ф «ВЕЛИКА АФЕРА»
20:15 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ
НАОСЛІП»
22:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

2+2

08:00 Т/с «Удар у відповідь-4»
09:40, 18:15 «Спецкор»
НОВИЙ КАНАЛ
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
05:35, 06:35 Kids Time
12:55 «Помста природи»
05:40 М/с «Том і Джеррі»
13:25 Х/ф «БУРЯ СМІЛИВИХ»
06:40 Т/с «Медфак»
08:50 Х/ф «ХЛОПЦІ З ЖІНОЧОГО 15:05 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН ТА
ВИКРАДАЧ БЛИСКАВОК»
ГУРТОЖИТКУ»
19:25 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
10:40 Х/ф «ВОНА РУБІЖ»
ЧОЛОВІК»
21:10 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
12:50 Т/с «Подорожники»
РУБІЖ-2: ВОСКРЕСІННЯ»
16:20, 19:00 Топ-модель
22:55 Х/ф «КЛЕЙМО»
по-українськи 16+
21:40 Екси 16+
ФУТБОЛ-1
23:40 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ
10:25 Еспаньйол - Ференцварош.
ПИРІГ»
Ліга Європи УЄФА
12:10 Огляд вівторка. Ліга
МЕГА
чемпіонів УЄФА
06.00 Бандитська Одеса 07.45,
13:05 Шахтар - Ман Сіті. Ліга
14.00 Правда життя 08.50, 16.50
чемпіонів УЄФА
Мисливець і здобич 09.50 Під
14:50 Огляд середи. Ліга чемпіонів
іншим кутом 10.50 Скептик
УЄФА
11.50 Там, де нас нема 12.50,
16:05, 20:25 «Шлях
00.40 Речовий доказ 14.50,
до Гданська»
23.40 Секрети Другої світової
16:55 Динамо (К) - Мальме. Ліга
15.50, 21.45 Скарби з горища
Європи УЄФА
17.50 Таємнича Аравія 18.50
18:40 Вольфсбург - Олександрія.
Фантастичні історії. Піраміди
Ліга Європи УЄФА
19.50 Прихована реальність 20.45
Фантастичні історії 22.45 Дика
21:15 Чемпіонат Італії. Передмова
Флорида 01.50 Містична Україна
до туру. Прем’єра
21:40 LIVE. Кальярі - Дженоа.
К-1
Чемпіонат Італії
23:40 Огляд матчів. Ліга Європи
06:30 «TOP SHOP»
УЄФА
07:45 М/с «Каспер»

НЕДІЛЯ, 22 ВЕРЕСНЯ
Місця сили 21.00 101 страва, що
змінила світ 22.20 Сучасні дива
23.55 Скарб.UA

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:00 М/ф «Країна фей Барбі: чари
веселки»
10:40 М/с «Земля до початку
часів»
12:00 Х/ф «ВЕЛИКА АФЕРА»
14:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
07:50 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
08:50 «Загублений світ»
14:55 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ:
ВІДРОДЖЕННЯ»
17:05 Х/ф «МАКС ПЕЙН»
19:00 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ»
21:15 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
23:00 Х/ф «МЕГА-ПІТОН ПРОТИ
ГАТОРОЇДА»

ФУТБОЛ-1
10:25 Шахтар - Ман Сіті. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:10 Вольфсбург - Олександрія.
Ліга Європи УЄФА
13:55 LIVE. Вільярреал Вальядолід. Чемпіонат
Іспанії
16:20 Топ-матч
16:25 LIVE. Баварія - Кельн.
Чемпіонат Німеччини
17:15, 19:45 Футбол Tables
18:25 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру
18:55 LIVE. Ювентус - Верона.
Чемпіонат Італії
20:55 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
21:40 LIVE. Мілан - Інтер.
Чемпіонат Італії

1+1
06:20 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
10:50 Х/ф «ФОРМА ВОДИ»
13:30 Т/с «Свати - 4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2019»
23:30 «Міс Україна 2019»

ІНТЕР
05.25 Д/п «Життя» 06.10
Х/ф «ДВОЄ ПІД ОДНІЄЮ
ПАРАСОЛЬКОЮ» 08.00
«уДачний проєкт» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел
і Решка. Чудеса світу» 11.00
«Орел і Решка. Морський сезон
3» 12.00 «Крутіше всіх. Новий
сезон» 14.00 Т/с «Тягар істини
2» 15.50 Х/ф «КРІСТІНА» 17.50
Х/ф «ЧОРНИЙ ТЮЛЬПАН»
20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф
«ГОРДІСТЬ І УПЕРЕДЖЕННЯ»
23.00 Х/ф «ОБІЦЯНКА»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Невипадкові зустрічі»
13:00 Т/с «Сестра у спадок»
17:10, 21:00 Т/с «Підкидьок»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Буде світлий
день»

СТБ
07:00, 12:00 Хата на тата 12+
09:00 Прокинься з Ектором!
10:00 Наречена для тата
12+
14:00, 18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00 Один за всіх 16+

21:00 Я соромлюсь свого тіла
16+

ICTV
05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:40, 12:45, 18:45 Факти
06:05 Секретний фронт
07:00 Громадянська
оборона
07:55 Антизомбі. Дайджест
08:50 Т/с «Відділ 44»
12:35, 13:00 Х/ф
«ВИКРАДЕННЯ»
14:25 Х/ф «М’ЯТА»
16:20 Х/ф «МІСТЕР І МІСІС
СМІТ»
20:35 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
КІЛЛЕРА»
22:55 Х/ф «АТОМНА
БЛОНДИНКА»

18.30 Місця сили 21.00 101 річ,
що змінила світ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:20 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2

06:00 Мультфільми
07:50 «ДжеДАІ 2019»
09:10 Т/с «Дзвонар»
12:10 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ
ЗЕМЛЯ ЗУПИНИЛАСЬ»
13:55 8 тур ЧУ з футболу
«Десна»- «Шахтар»
16:00 Х/ф «ЗАХИСНИК»
17:50 Х/ф «КІКБОКСЕР»
НОВИЙ КАНАЛ
19:45 Х/ф «ЗАКЛЯТІ ВОРОГИ»
05:45, 07:35 Kids Time
21:15 Х/ф «ПРОБУДЖЕННЯ
05:50 М/с «Том і Джеррі»
СМЕРТІ»
07:40 Х/ф «ГРОШІ ВИРІШУЮТЬ 23:00 «ПРОФУТБОЛ»
ВСЕ»
09:40 М/ф «Тарзан 2»
ФУТБОЛ-1
10:50 М/ф «Робінзон Крузо: Дуже 10:00, 15:40 Футбол NEWS
населений
10:25 «Автогол». Прем’єра
острів»
10:40 Ювентус - Верона.
12:50 М/ф «Angry Birds у кіно»
Чемпіонат Італії
14:40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
12:20 Баварія - Кельн. Чемпіонат
16:50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
Німеччини
ЗАКЛИК ДЖУНГЛІВ»
14:00 Мілан - Інтер. Чемпіонат
19:10 Х/ф «ЛИСА НЯНЬКА:
Італії
СПЕЦЗАВДАННЯ»
16:05, 23:55 Журнал Ліги
21:00 Х/ф «ЗМІШАНІ»
чемпіонів
23:20 Х/ф «СУПЕРАЛІБІ»
16:30, 18:55 «Тур ONLINE»
16:55 LIVE. Ворскла - Динамо.
МЕГА
Чемпіонат України
06.00 Бандитська Одеса 08.00, 17:45, 20:15 Футбол Tables
23.20 Містична Україна 09.40
19:25 LIVE. Колос - Олександрія.
Речовий доказ 10.50 Секрети
Чемпіонат України
Другої світової 12.50 101 страва,
21:20 «Великий футбол»
що змінила світ 14.10, 22.30
23:00 LIVE. Ліон - ПСЖ. Чемпіонат
Сучасні дива 15.00 Таємнича
Франції. 2-й тайм
Аравія 17.00 Під іншим кутом

Що віщують зорі
Гороскоп на 16 – 22 вересня
ОВЕН. Будь–який прояв оригінальності з вашого боку буде сприйматися
оточуючими неоднозначно. Не варто
впадати в крайнощі. Ви блискуче продемонструєте свій професіоналізм. У вихідні варто зайнятися благоустроєм квартири
або дачі. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. На роботі справи просуваються успішно. Ви наберете гарний
темп. Багато чого зможете встигнути,
було б бажання. У вихідні із друзями
влаштуйте пікнік. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Саме час зайнятися
важливою справою, яка давно відкладалася. Це обіцяє прибуток. На вихідних
на вас очікують цікаві поїздки і зустрічі.
Кохана людина вас порадує. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
РАК. Гарний час для продуктивної
роботи й ділових зустрічей. Ви відмінно зарекомендуєте себе в колективі.
Зверніть увагу на події, які відбудуться з
вами у вихідні. Вони не випадкові. Сприятливий день — понеділок, несприятливий
— четвер.
ЛЕВ. Оточуючі почнуть розуміти,
чого ви насправді варті. Не розчаруйте
їх, виявіть свої приховані таланти. Чим
активніший спосіб життя для себе оберете, тим краще для вас. Вихідні присвятіть домашнім справам. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
ДІВА. Постарайтеся не впадати в
паніку, а вчасно виправляти допущені
помилки. Не варто дратуватися через
дрібниці і звертати увагу на недоречні
зауваження. Бажано не слухати пліток і
не брати участь в інтригах. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Не варто засмучуватися,
якщо вам доведеться зіштовхнутися з
певними перешкодами в особистій або
професійній сферах. Можливі зміни, які
підуть вам на користь. Не починайте нових серйозних справ. У вихідні приділяйте
більше часу дітям. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Настає період зміни вашого світосприйняття, ймовірний перегляд духовних цінностей. Не пускайте
в душу зневіру, діліться позитивом і
енергією. На вас чекає велика радість і
солідний прибуток. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Доведеться чимало сил
віддати роботі, зараз не час лінуватися
й уникати відповідальності. Виявіть терпіння і постарайтеся не сперечатися з
начальством, від цього тільки виграєте.
Покращаться стосунки в сім’ї. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. Прекрасний період для
сміливих і енергійних дій. Склалися
сприятливі обставини для досягнень у
професійній сфері. У вихідні дні ймовірні цікаві знайомства, не варто проводити
цей час на самоті. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ВОДОЛІЙ. Проєкти, що призупинилися, почнуть поступово розвиватися.
У справах вас супроводжуватиме успіх,
зусилля принесуть результати. У вихідні
можливі конфлікти, тримайте емоції під
контролем. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
РИБИ. У вас нагромадилося чимало справ і невирішених проблем, які
відкладати вже не можна. Але не намагайтеся зробити все відразу, починайте
з найголовнішого. У роботі намічаються
цікаві перспективи, не упустіть свій шанс. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Десерт, без якого
не обходиться жодне свято
Та й у будень мало хто відмовиться від шматочка смачного тортика. От тільки купуємо
його в магазині з осторогою: хто зна, чи з якісних продуктів його приготували, чи свіжий
він… Щоб не сумніватися — печіть самі! Повірте, це не так складно, як здається на перший
погляд. Початківці можуть скористатися простішими рецептами або приготувати торт без
випічки, а досвідчені господині легко впораються й зі справжніми кулінарними шедеврами
Фото 4kids.az.

«НАПОЛЕОН»
Цей торт — чи не найпопулярніший у світі. Приготуємо?
Інгредієнти: для коржів —
600–650 г борошна, 350 г маргарину чи масла, 150 мл води,
2 яйця, 1 ст. л. оцту (6%), дрібка
солі; для крему — 3 скл. молока, 1,5 скл. цукру, 6 яєць, 3 ст. л.
борошна, ванілін — до смаку.
Фото receptik.su.
Приготування. У холодну воду додайте оцет. Збийте яйця,
влийте до них воду з оцтом, всипте сіль і перемішайте. Холодне
масло натріть на крупній тертці. Борошно просійте на стіл, додайте масло і посічіть ножем. В отриманій масі зробіть заглиблення
в центрі, влийте яєчну суміш і замісіть тісто. Розділіть його на
10–12 рівних частин, складіть у миску, накрийте її харчовою плівкою і поставте в холодильник на годину. Духовку розігрійте до
температури 180 градусів. Діставайте з холодильника і розкачуйте кожен шматочок тіста на пергаментному папері якомога тонше, вирізайте круг, рівняючи під кришку від каструлі діаметром
24–26 см. Кожен корж густо попроколюйте виделкою і випікайте
разом з обрізками до золотистого кольору 12–17 хвилин (залежно від товщини коржа). Поки випічка остигає, приготуйте крем.
Змішайте цукор, яйця і борошно, додайте холодне молоко й ретельно розмішайте. Поставте суміш на слабкий вогонь і доведіть
до кипіння (але не кип’ятіть!), постійно помішуючи дерев’яною
лопаткою. В готовий крем добавте ванілін і охолодіть. Щедро намажте корж кремом, покладіть на нього наступний і т. д. Складіть
таким чином весь торт, боки і верх змастіть кремом. Обрізки подрібніть у блендері чи складіть у торбинку і побийте качалкою.
Посипте отриманою крихтою боки і верх торта і поставте в холодильник не менш як на 12 годин, щоб доволі жорсткі коржі добре
просочилися кремом.

«ВЕДМЕДИК»
Смачний і ніжний тортик, який
буквально тане в
роті
Інгредієнти: для тіста —
2 яйця, 1 скл. цукру,
300 мл сметани,
200 г вершкового
масла (м’якого),
Фото osoblyva.com.
2 скл. борошна
(або трохи більше), 1 пакетик порошку для печива,
1 ст. л. какао (з чубком); для крему — 0,5 л жирної
сметани, 1,5 скл. цукру, 1 пакетик ванільного цукру.
Приготування. Змішайте всі компоненти для
тіста, але без борошна, поділіть на 2 рівні частини. У
кожну всипте по склянці борошна, а в одну додайте
ще какао–порошок. Замісіть окремо, повинно вийти м’яке тісто. Розкачайте з білого і коричневого
тіста по чотири коржі, випікайте кожен 7–10 хвилин. Час залежить від особливостей духовки і товщини коржа. Щоб не помилитися, почніть із білих
— вони будуть готові, як тільки зарум’яняться, а ви
при цьому зорієнтуєтеся в часі. Для крему добре
збийте сметану, цукор і ванільний цукор. Обріжте
коржі так, щоб вони мали однакову форму і відразу ж (трохи теплими, але не гарячими) промажте
сметанним кремом, чергуючи коржі по кольору.
Торт можна присипати шоколадною або кокосовою стружкою, полити розтопленим шоколадом.
Перед подачею на стіл йому ще треба просочитися
кілька годин при кімнатній температурі і ніч постояти в холодильнику.

А ви знали, що…
l У Європі кондитерське мистецтво виникло у Венеції (Італія) лише
в кінці XV — на початку XVI століття, після появи цукру. До того
солодощі європейці купували в арабів, яким цукор був відомий
ще з 850 року.
l У Франції в кондитери брали людей, які мали схильність до малювання. Їм читали курс архітектури, історії мистецтв, викладали
орнаментику, креслення, навчали ліпленню і малюнку.
l В Англії весільний торт до XVII століття залишався досить скромним — у вигляді бісквіта з цукатами й горіхами. Тільки
в XIX столітті серед європейської аристократії набули популярності багатоярусні торти.
l Бісквіт — традиційний корж для тортів — спочатку називався
«морськими сухарями». Перші згадки про нього знайдені в бортових журналах англійських моряків. Його популярність пов’язують із великим терміном зберігання — бісквіт не псувався і не
вкривався цвіллю, навіть попри вологість на судні.
l Цукрова мастика — універсальний матеріал для прикраси сучасних тортів — стала широко застосовуватися у 1950-х роках.
Однак її рецепт був відомий ще з XVI століття. Тоді з мастики
робили цукерки і помадки.
l Найдорожчий весільний торт (вартістю 20 мільйонів доларів), хоч
і не найгарніший, створив у 2006 році спеціально для шоу розкоші Бріда в Беверлі–Хіллз (Каліфорнія) кондитер Нахід Парса.
Він прикрасив свій виріб численними золотими пластівцями та
діамантами. Пильнувати торт найняли цілий загін охоронців. Чи
був цей виріб проданий під час шоу, не відомо.
l 100-ярусний торт заввишки майже 31 метр, приготовлений Бетою
Корнелл в окрузі Шіавассі (штат Мічиган), є найвищим тортом
у світі.
l Найменший торт був виготовлений швейцарцями — він поміщався на пучці вказівного пальця.

«ДЕЛІЦІЯ»

Для крему змішати цукор, борошно,
крохмаль, ванілін, залити молоПоєднання бісквіту, яблук та вишні із
ком і варити на слабкому вогні, постійно
прошарком ванільного крему — так смачпомішуючи. Охолодити. Окремо збити
но і по–святковому
вершкове масло з цукровою пудрою та
Інгредієнти: на 1 білий корж — 6 яєць,
ванільною есенцією, з’єднати обидві маси.
6 ст. л. цукру, 6 ст. л. борошна, 1 ч. л. порошку
Яблука почистити, натерти, додати цудля випічки; на коричневий корж — 6 яєць,
кор
і варити 10 хвилин, тоді зняти з вогню,
6 ст. л. цукру, 4 ст. л. борошна, 3 ст. л. какао,
всипати вміст двох пачок сухого желе, а
1 ч. л. порошку для випічки; для заварного крему
також 15 г желатину (попередньо роз— 800 мл молока, 1 скл. цукру, 4 ст. л. борошна,
чинивши його в 50 мл гарячої води), все
5 ст. л. крохмалю, дрібка ваніліну, 250 г вершкоперемішати й залишити, щоб охолонуло
вого масла, 2 ст. л. цукрової пудри, кілька крапель ванільної есенції; для яблучного прошарку Фото з допису Вероніки Степанченко у фейсбуці. і трохи загусло.
Півлітрову банку вишень разом із
— 1 кг яблук, 100 г цукру, 2 пакетики желе зеленого кольору,
15 г желатину, 50 мл води; для вишневого прошарку — соком влити в каструлю, довести до кипіння, додати агар–
агар, попередньо розчинений у 50 мл гарячої води, варити
0,5 л вишень у власному соку, 1ч. л. агар–агару, 50 мл води.
Приготування. Кількість продуктів розрахована на ве- 5 хвилин, охолодити. Замість агар–агару можна взяти 25 г
ликий торт — на форму розміром 25х40 см, у якій випіка- желатину + 100 мл гарячої води.
Коли яблучна і вишнева маса почне густіти, можна склається кожен корж окремо. Яйця з цукром та ваніліном збити
дати
пляцок у такій послідовності: білий бісквіт, яблучний
в пишну масу, тоді додати борошно і порошок до випічки,
злегка вимішати, розрівняти на змащеній бляшці і пекти прошарок, шоколадний бісквіт, заварний крем, вишневий
20 хвилин за температури 180 градусів. У тісто для коричне- прошарок, білий корж. Зверху змастити торт кремом і привого бісквіту замість 6 ложок борошна покласти його тільки красити на свій смак. Перед подачею на стіл десерт потрібно
витримати в холодильнику не менше 10 годин.
4 ложки і додати 3 столові ложки темного какао.

«КОРОЛЕВА
ОСЕНІ»
Колись дуже популярний, хоч нині
призабутий десерт. Але надзвичайно корисний,
а тому вартий
уваги
Фото tak-prosto.info.
Інгредієнти:
для коржів — 4 яйця, 2 скл. цукру, 2 ч. л. соди (погасити
оцтом), 2 скл. тертої моркви, 1,5 скл. борошна; для крему
— 0,5 кг сиркової маси, 200 г масла, 0,5 скл. цукру.
Приготування. Яйця збити з цукром, додати соду,
погашену оцтом, натерту на дрібній тертці моркву та борошно, добре перемішати. Форму змастити маслом, притрусити борошном, викласти частину тіста і розрівняти.
Спекти 3–4 коржі. Для крему сиркову масу добре розтерти
з цукром і вершковим маслом, перемастити пляцки, зверху посипати крихтами або (і) прикрасити сухофруктами та
горіхами.

«ЦІКАВА
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l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Фото 10daily.com.ua.

А в нас третій — не зайвий!
Грицько ГАРБУЗ

ле перед тим, як країна дізнається про своїх героїв, нагадаємо
вам запитання, котре для більшості учасників виявилося нездоланним. Не підкорили ви… Ой, повторюю
запитання.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 32 (2019)
Спочатку він був восьмим. Потім —
сьомим. Хоча насправді — першим у світі.
Унікальним. Але через тисячу років усе перекреслила сила матінки природи.
І від нього залишилася, крім чудових переказів, лише назва. Тепер у романських мовах цим словом називають всіх «нащадків»
того гігантського першого.
У нашій же, солов’їній, від цього романського пішло слово з чотирьох літер, що означає предмет, призначення котрого перегукується з функцією, яку виконував «прадід» (але і сам «прадід», до речі, у нас теж
називається з чотирьох букв, але п’яти
звуків). Його ми і заховали у гарбузі.
Сьогодні цей предмет є у кожній машині. Але не завжди використовується.
Ним також називають у Карпатах місця,
де проживають особливі люди. А на Поліссі сказали б, що і брати Клички у свій час
їх роздаровували направо і наліво…
Що за предмет ми заховали у гарбузі?
«Як тільки стала читати початок
запитання, відразу подумала про сім чудес
світу. Який під яким номером — не пам’ятаю, — написала нам у листі ковельчанка Алла Іхо. — Але і в книжках, і в інтернеті
сьомий номер серед чудес світу належить
Олександрійському маяку, розміщеному
на одному з рифів острова Фарос. Це була

перша в історії судноплавства вежа з сигнальним вогнем, яку майже через 1000 років
зруйнував землетрус.
Слово «фарос» потім перейшло в усі романські мови і стало означати будь-який
маяк. Близьке за звучанням і англійське слово «fire» — «вогонь».

“

Не перевелися у нас люди,
які хочуть «боротись і
шукати, знайти – і не
здаватись!»

А українське слово з чотирьох літер —
це «фара», яка теж вміє світити. Назва
«прадіда» українською — «маяк», 4 букви
і 5 звуків.
Направо і наліво Клички роздавали
синці, які «світилися», як фари, і теж так
називалися.
Місця в Карпатах спочатку не розгадувалися. Поки знову ж таки в інтернеті
не трапилася інформація про церкви в Західній Україні та Європі, які теж називалися
фарами.
Ваш конкурс дарує радість від пізнання
нової інформації і задоволення від відчуття
правильної відповіді. Питання в основному
так «закручені», що навіть не знаєш, з чого починати розгадувати. Зате коли розгадаєш…
Дякую вам за такий конкурс! Чекаємо
нових завдань!».
Ну і як не стрибати після таких слів!
Особливо після кількох годин роздумування, пошуків, переглядів цікавої інформації,
щоб закрутити якесь запитання на кшталт
нинішнього — про Олександрійський
маяк…

Тож дякую і вам, що ще не перевелися
у нас люди, які хочуть «боротись і шукати,
знайти — і не здаватись!»
Пані Алла Іхо отримає від нас 150 гривень призових за найкращу історію, як шукала відповідь. А по 100 гривень за sms-повідомлення зі словом-відгадкою «Маяк» дістануться ковельчанці Ірині Малиновській
і луганчанину Олександру Бєлих.
Перед тим, як оголосити запитання нового туру, попросимо переможців надіслати на адресу редакції копії першої та другої
сторінок паспорта, а також ідентифікаційного коду.

Олександр Македонський так і не побачив
його величі…

Відповіді
на сканворд
за 5 вересня

В Індії 73–літня жінка
народила двійню
Мангаямма Яраматі завагітніла після
екстракорпорального запліднення
Пологи відбулися 5 вересня. Мати і новонароджені
дівчатка (на фото) почуваються добре. Мангаямма Яраматі та її чоловік Сітарама Раджарао, якому зараз 82 роки,
розповіли, що вони завжди хотіли мати дітей, але їм це не
вдавалося. «Ми неймовірно щасливі», — сказав батько через кілька годин після пологів. Двійнята народилися після
кесаревого розтину, що є звичайною процедурою в таких
рідкісних випадках.
Фото 10daily.com.ua.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 37 (2019)
Сьогодні ми заховали фото майстра,
який прославився своїм незвичним перетворенням «будівель». Хоча зводив їх не він.
Цей майстер брався за оселі переважно
білого кольору, де кімната посередині була
пофарбована під сонце. Іноді траплялися
і по дві, три такі жовтувато-багряні кімнати… Але слава прийшла до нього, коли
поселив у цей будинок того, хто його створив. Усі ахнули: «Витончено й оригінально!»
Чиє фото ми заховали у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 2 жовтня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад:
«М’яч», «Три ведмеді», «Світлана Костюк»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме
участь у жеребкуванні при розіграші призових 200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох. А ще спеціальний
приз — 150 гривень — отримає той, хто
в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше опише,
як шукав чи шукали правильну відповідь.
До зустрічі!

l ЦЕ ЦІКАВО!

Сьоме диво світу — Олександрійський або
Фароський маяк (на малюнку) — насправді
є восьмим дивом. До того, як його було побудовано, сьомим чудом світу вважали стіни Вавилона.
Коли ж у гирлі Нілу був споруджений 130-метровий
маяк (нині кажуть, що його висота сягала 137 метрів. — Авт.), сучасники були настільки вражені
цим видатним технічним досягненням, що просто
викреслили стіни Вавилона зі списку семи чудес
світу й внесли в нього маяк як останнє новітнє чудо.
До речі, місце під нього заклали 16 квітня

Вони завжди хотіли мати дітей.

331 року до н. е. на честь першої річниці завоювання Єгипту Олександром Македонським, проте він
його величі так і не побачив, адже помер у 323 р.
до н. е. — за 23 роки до початку його будівництва.
А 796 р. н. е. Олександрійський маяк було зруйновано землетрусом. Спроби арабів відбудувати
його закінчилися невдачею. У 1480 році султан
Кайт-бей звів на підмурівку маяка фортецю, що
стоїть і понині й носить ім’я свого творця…
За матеріалами книги «Дітям про все
на світі. Популярна енциклопедія» ☺.

Проте наступного дня в чоловіка порушився мозковий кровообіг, і він сам опинився на лікарняному ліжку.
«На все воля Божа», — відповів Раджарао, коли
його запитали, хто буде піклуватися про дітей, якщо
з парою поважного віку щось трапиться…

Фото topgoog.wordpress.com.

Нині — один із тих рідкісних вИпадків, коли
кожен переможець нашої інтелектуальної
вікторини отримає грошову винагороду

Тесть нардепа погорів
на хабарі
Начальника Полтавської митниці Миколу
Калініченка, тестя народного обранця від «Слуги
народу» Володимира Козака, затримали під час
одержання хабара розміром 4 тисячі доларів
Хапуга зажадав таку суму від підприємця за розмитнення сантехніки з Китаю. До речі, Миколу Калініченка
люстрували, але в 2016 році він поновився на посаді
через суд.
Затриманому і його сім’ї належать будинок, дві квартири і два офіси в Києві, а також маєток на Івано-Франківщині. Годинник Breguet, який носить Калініченко, коштує
200 тисяч гривень.
Навряд чи чиновник може купити собі такий
за зарплату. Певно, таки «назасівав».

l ПРЯМА МОВА
Ірина ГЕРАЩЕНКО,

«

»

народний депутат, яка раніше вела переговори щодо звільнення українців
із російських тюрем:

Показово, що РФ забирає не стільки осіб із російським громадянством, скільки ментально своїх, «рускомірцев» з українським паспортом — запроданців, покидьків, які
зрадили Україну і були завербовані. Це ментальні яничари — гірші, ніж чужі.
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рішила позбавити його цієї радості. А хіба нема за що?..
…Неля була гарненьким дівчатком, але в селі її не любили.
Дражнили. Через матір. Наталка
народила доньку бозна від кого.
Зрідка приїжджала додому і знову
втікала до міста. Виховувала Нелю
баба Уляна.
Для старенької було втіхою,
що внучка не вдалася характером
у свою матір. Гарно вчилася. В
усьому допомагає. Скромна. А Наталка стільки крівці випила. Уляна
завжди нарікала, що саме через
неї вдовою залишилася. Доконала
Мирона своїм безпутнім життям.

“

Таємниця сповіді
Вересневими полями снували дими: догорали стерні, господарі
спалювали картоплиння. Салон автівки наповнився ними і нагадав
Арсенові дитинство. Осінні дими «приходять» і у велике місто, де він
давно живе. Але вони мають інші запахи. Їдкі
Ольга ЧОРНА

рсена почала мучити спрага.
Чому було не купити кілька
пляшок води? Він узяв лише

А

одну, бо поспішав. Дружині зателефонував із дороги: сказав, що
поїхав у справах. Повернеться через два дні. Хоча Діані це не вельми цікаво… Арсен давно не був на

своїй вітцівщині. І не їхав би, коли
б не вердикт лікарів. Йому п’ятдесят років. З маленьким хвостиком.
Має статки і статус. Насолоджуйся,
чоловіче, життям. Аж ні. Недуга ви-

Коли Неля навчалася у випускному класі, матері не стало. Пила,
бомжувала, так і згинула.
Після школи дівчина влаштувалася санітаркою в райлікарні. Часто на роботу ходила пішки — два
кілометри навпростець польовою
дорогою. І якусь копійку зекономить, і люди не будуть перешіптуватися поза спиною. Ні, її не шкодували. «Добрі» односельчани
зловтішалися: дівка гарна, тому й
згуляється, як і Наталка…

Усміхніться!

Склав пан Андрій.

«Статки є, а спадкоємця нема».

Коли Неля навчалася
у випускному класі,
матері не стало.
Пила, бомжувала,
так і згинула.

…Арсенові батьки довго чекали на первістка. Заможними були.
При посадах у місті. Ще б дитину.
Арсен народився пізно. Матері
під сорок було. Його пестили і леліяли. Виконували усі забаганки.
Тому й виріс егоїстом. Йому — все
найкраще. І в столичному виші, де
навчався, закрутив голову найкращій дівчині на курсі.
Діанині батьки раділи, що
доньку сподобав хлопець із периферії. Може, за розум візьметься.
Перестане водитися з незрозумілими компаніями. Повертатися
додому під «шафе». Вони знали,
що з доньки хорошого спеціаліста
не буде. Просто матиме диплом
престижного вишу. Якщо майбутній зять виявиться толковим —
допоможуть зробити кар’єру або
долучать до сімейного бізнесу.
Лише б Діану в руках тримав. Вона
ж — єдина донька…
Арсен одружився з Діаною. З
компаніями вона зав’язала. З нічними клубами — також. Але чемність мала ціну: Діана захотіла відкрити власний салон краси.
— Тату, мамо, — це в тренді, —
наполягала.
— І ти даватимеш цьому раду?
— здивувались ті.
— Я буду лише господинею. А
працюватимуть… ви ж знайдете
когось.
Порадившись, батьки вирішили: хоче «забавку» — отримає. А
там і дитину народить. Зовсім вгомониться…
Закінчення на с. 10

:)) :)) :))
Жінка — чоловікові:
— Любий, а що ти мені подаруєш на день
народження?
— Бачиш, під вікном стоїть чорний «Мерседес»?
— Так!
— Ось саме такого кольору колготки.
:)) :)) :))
Беня показує другу в музеї Венеру Мілоську:
— Як ти думаєш, що вона таке продавала,
що в неї товар відірвали з руками?
:)) :)) :))
— Кохана, ти заблокувала наш комп’ютер?
— Так.
— І який пароль?
— Дата нашого весілля.
— От біда…
:)) :)) :))
— Жіночко, це плаття вас повнить!
— Ну і слава Богу, а то я все на чебуреки
грішила.
:)) :)) :))
— Розо Самійлівно, коли ви посміхаєтеся,
мені так і хочеться запросити вас до себе!
— О, Марку Яковичу! Ви такий донжуан!
— Таки ні! Я дантист!
:)) :)) :))
Якщо у вас вдома в кладовці лежать мішок
солі, цукру, борошна, десять ящиків тушонки,
100 літрів бутильованої води, значить, ви підготувалися до бурхливого росту економіки в
2020 році.

