
Актриса Руслана Писанка по-
ставила собі завдання — ски-

нути вагу та наблизитися до тієї 
форми, яку вона отримала після 
участі у танцювальному телешоу. 

Втім, Руслана худнутиме не 
просто так, а на очах у всіх. Для 
цього пишнотіла Писанка завела 
відеоблог під назвою «10 кроків 
назустріч собі». Там вона розпові-
датиме про свої конкретні успіхи і 
кроки. 

Перший крок Руслана вже зро-
била, про що розповіла у відео на 
своєму сайті. 

Зірка зізналася, що її вага ко-
ливалася в межах від 92 до 120 кг, 
а найбільш стрункою вона ста-
ла після участі в танцювальному 
шоу. Тепер Руся щаслива в шлюбі, 
але зайві кіло повернулися. «Мені 
стало важко ходити, рухатися, 
присідати, я швидко втомлююся, 
наче носиш на собі два відра води, 
я перестала собі подобатися, поду-
мала: а що буде через п’ять років?» 
— зізналась актриса. 

Такі роздуми і підштовхнули її 

повернутися до колишньої форми. 
«У мене є чіткий план — на ваших 
очах я зроблю 10 кроків, у мене є 
мета, у мене є план, я йду далі», — 
заявила Писанка. 

Гурт «Воплі Відоплясова» зіграв 
благодійний концерт для вій-

ськових. Виступ був присвячений 
пам’яті Павла Левчука та всіх сол-
датів, що 14 червня в Луганську за-
гинули від рук терористів на борту 
літака Іл-76. 

Як повідомляє прес-служба, 
концерт відбувся в Будинку офі-
церів містечка Гвардійське Дні-
пропетровської області. Саме там 
розташовані воєнні частини, де 
базуються солдати, які поверну-
лися із зони бойових дій на Сході 
України. Разом із військовими ви-
ступ Скрипки дивилися їхні сім’ї. 

«Я вдячний долі за нагоду гра-
ти для українських солдатів. Це 
непростий виступ. Воїни прийшли 
на концерт і дякували нам за музи-
ку, а я бачив у їхніх очах свіжі по-

дії. Та грали ми саме для того, щоб 
спробувати знову відновити смак 
до життя», — сказав Олег Скрип-
ка. 

Співачка Джамала, котра вирос-
ла у Криму, обурена тим, що 

доводиться терпіти її батькам, які 
досі живуть і працюють на оку-
пованому півострові. «Бізнесу як 
такого моя родина не має, мій тато 
доглядає город, вирощує огірки 
та помідори. Мама телефонувала, 
розповідала, що вони мають гар-
ний урожай черешні. Тато поїхав 
у Сімферополь, продав черешню. 
Вони живуть звичайним життям, 
працюють, заробляють так, як 
працюють», — сказала зірка. 

Крім того, батьки Джама-
ли мають невеличкий готель, у 
якому недавно хотіли відпочити 
люди з Петербурга, причому без-
коштовно. «Мама розповідала, що 
їй телефонували з Пітера, казали, 
їх їхній уряд поінформував, що 
вони можуть у них відпочивати 
безкоштовно. Мати здивувала-
ся і сказала, щоб їм їхній уряд і 
сплатив відпочинок, — обурилася 
Джамала. — Я не знаю, що кажуть 
у російських новинах, може, щось 

на кшталт «Їдьте і вас зустрінуть 
і годуватимуть у будь-якому дво-
рі», але ось був такий дзвінок. І 
не один. Мама каже, що з Росії 
телефонують, очікують, що буде 
шара», — додала вона. 

Також співачка, яка навесні 
казала, що боїться їхати до тепер 
чужого Криму, запевнила, що досі 
вважає півострів своєю батьків-
щиною. «Хтось кричав мамі на 
базарі: «Нехай вона не приїжджає, 
якщо так жалкує, що ми тепер Ро-
сія!». А я буду приїжджати, це моя 
батьківщина, я там хазяйка», — за-
явила Джамала. 

Всі в один голос твердять: уряд, 
дипломати й особисто Президент 
мають зробити все, щоб українська 
героїня якнайшвидше повернулася 
додому. 

— Надя Савченко — вона ж пре-
красний дизайнер, вона дуже різно-
стороння, — каже співачка, народна 
артистка України Ніна Матвієнко. 
— Те, що вона була пілотом, для 
мене виявилося новиною. Це велика 
ганьба для Росії, що вона такими ме-
тодами користується. Нам треба по-
казати, яка в нас сьогодні держава, 
як ми вміємо захищати своїх дітей, 
визволити її. Таких льотчиць не бу-
ває багато. 

Український філософ Мирослав 
Попович побажав Надії вистояти. 

— Не око за око і не зуб за зуб. 
Може тільки тиск світової громад-
ськості якоюсь мірою залякувати. Я 
всім серцем бажаю цій дитині висто-
яти, — сказав Попович. 

А письменник Олександр Ірва-
нець присвятив льотчиці вірша. 

— Я завжди іронічно ставлюся 
до такої соціальної поезії, але мене 
чогось пройняло, я написав про цю 
Надійку Савченко вірша, — пояснив 
він і продекламував твір: 

Закушу губу — 
Що я вдію. 
Це не вмістиш до голови: 
Захопили нашу Надію вороги 
І в полон повели. 

А вона, така горда й красива, 
Зверхньо так озирає їх. 
І ятрить тебе власне безсилля, 
Бо ти ж таки — чоловік. 
Можна мерзнути й голодувати, 
В обложених скніти містах. 
Лиш Надію свою віддавати 
Ми не можемо просто так. 
Підтримав героїчну льотчицю і 

поет Дмитро Павличко. 
— Її хочуть принизити, змусити 

стати на коліна, сказати, що вона, 
бачите, вибрала не ту справу. А вона 

одразу сказала: «Я тут, бо я присяг-
нула Україні». Будь спокійна, Наді-
єчко, не говори багато, ти нічого не 
винна, — порадив Павличко. 

Актриса Ада Роговцева над-
звичайно обурена тим, що вчинила 
Росія. 

— Я взагалі не розумію, коли 
мордують жінку. Мордувати жінку 
не можна. І коли люди таке роблять, 
то гріх великий. І велика кара Божа 
чекає на них, — наголосила Рогов-
цева. 

Джолі хоче засудити журналістів 
за скандальне відео 

Голлівудська актриса Анджеліна 
Джолі подала до суду на бри-

танське видання The Daily Mail. 
Зірка має намір засудити жур-
налістів, які оприлюднили відео, 

відзняте в 1999-му, коли Енджі 
страждала від героїнової залеж-
ності. У 16-хвилинному кліпі мо-
лода Джолі нібито веде телефонну 
розмову зі своїм батьком Джоном 
Войтом про матір і брата. 

Анджеліна, яка завжди доволі 
відкрито висловлювалася про своє 
наркотичне минуле, публікацію 
ролика вважає грубим порушен-
ням права на приватне життя. Тож 
тепер актриса хоче притягти ме-
дійників до відповідальності. 

Нагадаємо, як стверджував 
свого часу скандальний біограф, 
автор книги про Джолі, причина її 
буремної юності — непрості сто-
сунки з матір’ю. 

9-річна Настя Багінська з Білої 
Церкви завоювала Гран-прі му-

зичного конкурсу «Вітебськ-2014», 
який проходив у рамках фестива-
лю «Слов’янський базар». Настуся 
з легкістю обійшла 20 конкурентів 
із 18 країн світу і заслужено везе 
додому переможний гонорар — 
п’ять тисяч доларів. 

Перша премія і три тисячі до-

ларів дісталися білорусці Зінаїді 
Купріянович, друге місце поділили 
українець Андрій Бойко та грузин-
ка Лізі Шавгулідзе, «бронза» — у 
Міки з Вірменії. 

«Це моя друга перемога на 
міжнародному конкурсі. Крім 
співу, дуже люблю коней: із п’яти 
років на них їжджу, ходжу на тан-
ці, на ковзанах катаюся. А вже цієї 
осені хочу записатися на хор, пла-
вання та сольфеджіо», — розпові-
ла маленька співачка. 

До речі, перемогу Насті 
пов’язали з музичним продюсером 
Владом Багінським, який до того 
ж відбирає таланти з України на 
конкурс у Вітебську. «Нехай собі 
чешуть язики! Вона ж не моя пле-
мінниця або донька. Це таланови-
та дитина, талановита без тіні сум-
нівів», — сказав сам Багінський. 
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Шоубіз

Джоан Роулінг напише 
продовження про дорослого 
Гаррі Поттера 
Нагадаємо, Роулінг написала сім книжок про Поттера 
і мала на цьому зупинитися. Але потім передумала. 
Після семирічної перерви англійська письменниця 
пообіцяла фанатам видати продовження мегапопу-
лярної історії про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, 
який у новій книжці вже стане дорослим чоловіком. 
Авторка зберігає інтригу і каже, що видання з’явиться 
незабаром. Поттеру тепер буде 34 роки. 

Осадча мріє про відпочинок 
на Шацьких озерах 
Телеведуча Катерина Осадча розповіла про те, 
як мріє цього літа провести відпустку. Вияви-
лося, що Катя не хоче їхати за кордон, а прагне 
подорожувати рідною мальовничою Україною. «Я 
дуже хочу подорожувати Західною Україною», — 
зазначила телеведуча, яка їздить по всьому світу. 
«Сподіваюся, що на Сході стане спокійніше і ми 
зможемо поїхати на Азовське море. Дуже мрію 
поїхати на Шацькі озера», — додала Катерина. 

Співачці Софії Ротару довелося 
фактично заново вчитися ходи-

ти після операції на ногах. Про це 
розповів її син Руслан Євдокименко. 
Вже восени Софія Михайлівна зби-
рається в турне. А до кінця літа вона, 
найімовірніше, пробуде в Ялті, щоб 
закінчити реабілітацію після опера-
ції. «Проблеми, які виникли у мами, 
відчуває кожна третя жінка, що обо-
жнює підбори і шпильки. А мама 
багато років добами їх не знімала», 
— зазначив син Ротару Руслан. 

Три місяці тому він повіз матір 
до Німеччини — до фахівців однієї 
з кращих клінік  ортопедії  у  Вісба-
дені. 

Втома, яку співачка відчувала 
на підборах, виявилася наслідком 
деформації стоп. Лікарі запропо-
нували операцію та реабілітаційні 
вправи. «Після операції мамі дове-
лося, по суті, заново вчитися ходи-
ти. Перші десять днів вона проле-
жала в ліжку. Потім, дотримуючись 
рекомендацій лікарів, одягла спеці-
альне ортопедичне взуття, яке допо-
магає виправити стопу, і потихеньку 
почала ходити», — розповів Руслан.  

Джамала розповіла, як батьків 
ображають у Криму 

Писанка худнутиме на очах у всіх Українські митці стали на захист 
льотчиці Надії Савченко 

9-річна українка перемогла на конкурсі 
у Вітебську 

Ротару після операції 
заново вчилася 
ходити 


