
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Андрэя, 
Захара, Сямёна, Фёдара.
К. Ірэны, Элеаноры, 
Яўгеніі, Фелікса, Цэзара.

Месяц
Апошняя квадра.
Месяц у сузор’і 
Стральца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 8.16 18.31 10.15

Вi цебск — 8.08 18.18 10.10

Ма гi лёў — 8.06 18.21 10.15

Го мель — 8.00 18.20 10.20

Гродна — 8.30 18.47 10.17

Брэст — 8.28 18.50 10.22

Вось ця пер ві даць, што 
Но вы год прай шоў.

У смец це вых ба ках з'я-
ві лі ся пер шыя ня сме лыя 
ёлач кі.

— Ста рэю...
— Што так?
— Ро бат-пы ла сос ез дзіць 

за мной і ўвесь час штось ці 
пад бі рае...

Ку пі лё зы для га лен-
ня, пе ну і шкар пэт кі пе рад 
23-м, па стаў жон ку ў ту пік.

Зва нок ка ля дзвюх га дзін 
но чы.

— Мі лы, мы з дзяў ча та мі 
вы ра шы лі вы піць тро хі шам-
пан ска га... І не трэ ба так кры-
чаць, прос та за бя ры мя не з 
Ба ры са ва...

Сан тэх нік прый шоў на 
вы клік з та ко га моц на га 
па хмел ля, што яго па ло ву 
га дзі ны не маг лі ад цяг нуць 
ад тру бы, якую пра рва ла.

Жон ка раз гад вае кры жа-
ван ку і пы та ец ца ў му жа:

— Cамы рас паў сю джа ны 
му зыч ны ін стру мент у су час-
най па псы — 6 лі тар?

— На огул, фа не ра, але па-
спра буй яшчэ гі та ру.

УСМІХНЕМСЯ

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

НАПРЫКАНЦЫ16 21 лютага 2017 г.

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), 
А.  ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), 
В. МЯДЗВЕДЗЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК (на  меснiк галоўнага рэдактара).
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
маркетынгу  — 284 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81. 
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.008. Iндэкс 63850. Зак. № 700.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

20 лютага 2017 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

У што тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 
аб за вяр шэн ні рэ гу ляр на га 
се зо на чэм пі я на ту 
Кан ты нен таль най ха кей най 
лі гі, трап лян ня БГК у плэй-оф 
Лі гі чэм пі ё наў і аб прэ стыж най 
прэ міі, якую атры ма ла юная 
бе ла рус кая спарт смен ка.

1. Ха ке іс ты мінск ага «Ды на ма» за-
вяр шы лі рэ гу ляр ны се зо н КХЛ прой-
гры шам ка зан ска му «Ак Бар су» — 
3:4. Па вы ні ках 60 мат чаў «зуб ры»

на бра лі 105 ач коў і за ня лі 5-е мес ца ў 
тур нір най таб лі цы За ход няй кан фе рэн-
цыі. У пер шым раў ндзе плэй-оф Куб ка 
Га га ры на яны су стрэ нуц ца з яра слаў-
скім «Ла ка ма ты вам», які за няў 4-е 
мес ца. Пер шыя два па ядын кі се рыі да 
ча ты рох пе ра мог мін ча не пра вя дуць 
21 і 23 лю та га ў Яра слаў лі, за тым 25 і 
27 лю та га — на лё дзе «Мінск-Арэ ны». 
Ка лі пас ля ча ты рох су стрэч не бу дзе вы-
зна ча ны пе ра мож ца, то ка ман ды 1 са ка-
ві ка зноў згу ля юць у Яра слаў лі, за тым, 
ка лі спат рэ біц ца, 3 са ка ві ка — у Мін ску, 
а 5 са ка ві ка — зноў у Яра слаў лі.

На га да ем, «Ды на ма» і «Ла ка ма тыў» 
су стра ка лі ся ў пер шым кру зе плэй-оф у 
2011 го дзе і та ды ва ўпар тай ба раць бе 
се рыю вый гра лі яра слаў цы — 4:3.

Пе ра мож цам рэ гу ляр на га чэм пі я на-
ту Кан ты нен таль най ха кей най лі гі трэ ці 
раз за пар стаў мас коў скі ЦСКА, са пер-
ні кам яко га ў пер шым раў ндзе плэй-оф 
бу дзе «Ёке рыт». Скла ды ас тат ніх пар 

За ход няй кан фе рэн цыі: СКА (Санкт-
Пе цяр бург) — «Ві цязь» (Па дольск), 
«Ды на ма» (Маск ва) — «Тар пе да» (Ніж-
ні Ноў га рад).

Матчы плэй-оф з удзелам мінскага 
«Дынама» ў прамым эфіры пакажа 

тэлеканал «Беларусь 5». Сёння гульня 
пачнецца ў 19.00, а ў чацвер матч 

адбудзецца ў 17.00.

2. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя 
Мяш ко ва на гру па вым эта пе Лі гі
чэм пі ё наў згу ляў уні чыю з хар-
вац кім «За грэ бам» — 21:21. Свой 
на ступ ны па яды нак па да печ ныя 
Сяр гея Бя беш кі пра вя дуць заўт ра ў 
Франк фур це су праць ня мец ка га клу-
ба «Райн Ля вен», але ад зна чым, што 
прад стаў ні кі бе ла рус ка га клу ба ўжо 
за бяс пе чы лі са бе трап лян не ў плэй-
оф прэ стыж на га тур ні ру (гэ та му да-
па маг ло па ра жэн не швед ска га клу ба 
«Крыс ці янс тад» ад ня мец ка га «Райн 
Ля вен» — 29:31). Ула даль ні кі ўсіх про-

пус каў вы зна чац ца пас ля за кан чэн ня 
гру па во га эта пу.

3. Ка на іст ка На дзея Ма кар чан-
ка ўда сто е на прэ міі Wоrld Раddlе 
Аwаrds (WРА) у ка тэ го рыі «най больш 
перс пек тыў ны ма ла ды спарт смен». 
Гэ тая прэ мія пра во дзіц ца што год і ўру-
ча ец ца ў га лі не вяс ляр ных ві даў спор-
ту. Вы бар пе ра мож цаў Wоrld Раddlе 
Аwаrds у ся мі ка тэ го ры ях ажыц цяў-
ляў ся та ем ным га ла са ван нем чле наў 

WРА, а так са ма па лі ку ад зна ча ных і 
ўпа да ба ных ат ле таў на ад мыс ло вай 
ста рон цы ў ін тэр нэ це. Акра мя бе ла-
рус кі Над зеі Ма кар чан кі, на прэ стыж-
ную ўзна га ро ду ў юні ёр скай ка тэ го рыі 
прэ тэн да ва лі яшчэ ча ты ры ат ле ты: з 
ЗША, Чэ хіі, ПАР і Поль шчы.

Прэ мія Над зеі ўру ча на за вы со кія 
да сяг нен ні на пра ця гу двух апош ніх 
га доў. На юні ёр скіх чэм пі я на тах све ту 
па вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ ў 
2015 і 2016 га дах На дзея Ма кар чан ка 
за ва я ва ла пяць за ла тых уз на га род: у 
ка ноэ-адзі ноч цы на 200 м (двой чы), 
у ка ноэ-двой цы на 200 м (двой чы) і 
500 м.

4. Чэм пі я нат све ту па бія тло не ў 
аў стрый скім Хох філь цэ не за вяр шыў-
ся гон ка мі з ма са ва га стар ту. За ла ты 
ме даль ся род муж чын за ва я ваў не мец 
Сы мон Шэмп, у жа но чым мас-стар це 
чэм пі ён кай све ту ста ла ня мец кая бія-

тла ніст ка Ла у ра Даль май ер. На-
дзея Скар дзі на фі ні ша ва ла 16-й, 
Да р'я До мра ча ва ака за ла ся на 
19-м рад ку.

На га да ем, адзі ны ме даль на 
гэ тым чэм пі я на це пла не ты збор-
най Бе ла ру сі пры нес ла Да р'я До м-
ра ча ва, якая за ва я ва ла «се раб-
ро» ў гон цы пе ра сле ду.

5. У най мац ней шым ды ві-
зі ё не чэм пі я на ту Бе ла ру сі па 
ха кеі (эк стра лі зе) вы зна ча ны 
па ры плэй-оф. У 1/4 фі на лу згу-
ля юць: «Юнац тва-Мінск» — «Бе-
ла русь-U20», «Нё ман» — «Лі да», 
«Го мель» — «Ме та лург-Жло бін». 

У па ры «Шах цёр» (Са лі горск) — «Ды на-
ма-Ма ла дзеч на» ў за ключ ным ту ры, 21 
лю та га, вы зна чыц ца, якая з ка ман даў 
стар туе ў плэй-оф на да маш няй пля цоў-
цы. На ця пе раш ні мо мант у абод вух клу-
баў па 70 ач коў у тур нір най таб лі цы.

Мат чы плэй-оф, да ча ты рох пе ра мог 
ад ной з ка ман даў, пач нуц ца 25 лю та га.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 
lobazhevich@zviazda.by
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ГУЛЬ НІ «НА ВЫ ЛЕТ»

21 ЛЮ ТА ГА
Між на род ны дзень род най мо вы. 

Аб ве шча ны на 30-й Ге не раль най кан-
фе рэн цыі ЮНЕС КА ў ліс та па дзе 1999 
го да з мэ тай са дзей ні чан ня моў най і 
куль тур най раз на стай нас ці і шмат-
моўю. Іні цы я ты ва на кі ра ва на на пры-
знан не і за ах воч ван не вы ка ры стан ня 
род ных моў, асаб лі ва моў на цы я наль-
ных мен шас цяў.

1804 год — анг лій скі вы на ход нік 
Ры чард Трэ ві тык пра дэ ман-

стра ваў пуб лі цы пер шую па ра вую па воз ку 
на рэй ка вым ха ду — пра та тып су час на га 
па ра во за. Пад час вы пра ба ван няў 4-ко-
ла вы па ра воз цяг нуў 6 ва го наў, у ад ным 
з якіх бы ло 70 па са жы раў, з хут ка сцю 
8 км за га дзі ну. Па ча так эры чы гу нач на га 
транс пар ту.

1848 год — да та на ра джэн ня Ан-
то на Эд мун да ві ча Гед рой ца, 

бе ла рус ка га ге о ла га. Па да ру чэн ні Мі не ра-
ла гіч на га та ва рыст ва ў 1878 го дзе да сле-
да ваў Ві лен скую, Гро дзен скую, Мін скую 
гу бер ні, Па лес се. Склаў геа ла гіч ную кар-
ту гэ тых тэ ры то рый. У 1881—1984 га дах 
вы ву чаў ба сейн ра кі Пры пяць. Упер шы ню 
апі саў ад кла ды ме ла во га, тра ціч на га і чац-
вяр ціч на га пе ры я даў у ба сей не Нё ма на. 
Па мёр у 1909 го дзе.

1937 год — на ра дзі ла ся Лі дзія 
Іва наў на Ця га ка, бе ла рус кі 

ант ра по лаг, док тар ме ды цын скіх на вук, 
пра фе сар. Аў тар «На ры саў па ант ра па ло-

гіі Бе ла ру сі», пад руч ні ка «Асно вы су час-
най ант ра па ло гіі». Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі.

1947 год — 70 га доў та му на-
ра дзіў ся (г. Ма зыр) Мі ха іл 

Якаў ле віч Фін берг, ды ры жор, за слу жа-
ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі, на род ны 
ар тыст Бе ла ру сі. 
З 1987 го да — ды-
рэк тар — мас тац кі 
кі раў нік На цы я наль-
на га ака дэ міч на га 
ар кест ра сім фа ніч-
най і эст рад най му-
зы кі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь. Пра па ган дуе 
твор часць бе ла рус кіх 
кам па зі та раў. Ар га-
ні за тар, мас тац кі кі раў нік і га лоў ны ды ры-
жор мно гіх рэс пуб лі кан скіх і між на род ных 
фес ты ва ляў. Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га 
кам са мо ла Бе ла ру сі, Дзяр жаў най прэ міі 
Бе ла ру сі (1996). Уз на га ро джа ны ор дэ нам 
Ф. Ска ры ны. У 2016 го дзе атры маў спе цы-
яль ную ўзна га ро ду «Праз мас тац тва — да 
мі ру і ўза е ма ра зу мен ня».

Аль берт ЭЙ НШТЭЙН, фі зік-тэ а рэ тык, 
лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі:

«Ёсць толь кі два спо са бы 
пра жыць жыц цё. 

Пер шы — быц цам цу даў не іс нуе. 
Дру гі — быц цам ва кол ад ны цу ды».

РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Выигрывайте автомобиль
 в юбилей Сбербанка 

с MasterCard!»
Организатор рекламной игры – Общество с ограниченной от-

ветственностью «Смарт Нова».
220035, г.Минск, ул. Тимирязева, 67-139 (пом. 901).
Рекламная игра «Выигрывайте автомобиль в  юбилей Сбербанка 

с MasterCard!» проводилась на территории Республики Беларусь.
Срок начала рекламной игры – 24 октября 2016 года, срок окон-

чания – 28 февраля 2017 года.
Свидетельство о государственной регистрации №2848, выданное 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Респуб-
лики Беларусь 18 октября 2016 года. 

В рекламной игре участвовали 1658 человек.
Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель рекламной игры:
1. Масеенок Е.В. выигрыш – автомобиль легковой Renault Sand-

ero, Россия, кузов X7L5SRAV455472812, г.в.2016, цвет белый. Приз 
вручен 10.02.2017 г.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 
8(029) 6208673.
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