
2 лютага 2017 г. 3СЁННЯ
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УЗЯЦЬ РЭ ВАНШ
Афі шу з удзе лам гэ тых 
ка манд мож на бы ло 
ўба чыць яшчэ ў
2005 го дзе, та ды 
па яды нак пра хо дзіў 
у рам ках 1-га кру га 
Су свет най гру пы і 
склаў ся па спя хо ва для 
на шых са пер ні каў. Два 
ач кі ру мын скай збор най 
пры нёс Анд рэй Па вел, 
абы граў шы 
ў адзі ноч ных су стрэ чах 
спа чат ку Мак сі ма 
Мір на га, а за тым 
і Ула дзі мі ра Валч ко ва. 
За раз Па вел — ка пі тан 
збор най Ру мы ніі, 
а Валч коў — ка пі тан ка ман ды 
Бе ла ру сі. Вы хо дзіць, на мін скіх 
кор тах бу дзе да дат ко вая інт ры га.

Ру мы нія ўдзель ні чае ў Куб ку Дэ ві са з 
1922 го да. За гэ ты час ка ман да трой чы 
пад бі ра ла ся да фі на лу (у 1969, 1971 і 1972 
га дах), але кож ны раз ку бак пе ра мож цы да-
ста ваў ся збор най ЗША. У 2011-м ка ман да 
стра ці ла бы лую моц і спус ці ла ся ў І гру пу 
Еў ра-Аф ры кан скай зо ны, дзе гу ляе да гэ-
та га ча су.

Сён ня збор ная Ру мы ніі зай мае 31-ы ра-
док у ка манд ным рэй тын гу Куб ка Дэ ві са, 
Бе ла русь — 38-ы.

— Я доб ра па мя таю, як мы гу ля лі ў 2005 
го дзе... Я зма гаў ся на кор це з Мак сам Мір-
ным і Ула дзі мі рам Валч ко вым. Та ды пос пех 
быў на на шым ба ку. Мы вель мі па ва жа ем 
гуль цоў збор най Бе ла ру сі. Я даў но ве даю 

Мак сі ма, Ула дзі мі ра і хлоп цаў, якія ця пер 
гу ля юць. Ду маю, гэ та бу дзе вы дат ны матч. 
Мы ўпэў не ныя ў са бе і, вя до ма, жа да ем 
вый граць, — за явіў Анд рэй Па вел, які ўжо 
пры вёз сваю ка ман ду ў Мінск.

У яе скла дзе чац вё ра тэ ні сіс таў: во пыт-
ны Хо рыя Тэ каў і Ад ры ян Унгур, Ма ры ус 
Ко піл і дэ бю тант тур ні ру Ні ка лае Фрун зэ.

— Гуль цы, якія вы сту па лі ў тым мат чы ў 
2005 го дзе, ужо скон чы лі сваю кар' е ру, — 
ус па мі нае Мак сім Мір ны. — Спа дзя ю ся, 
но вая хва ля ру мын скіх тэ ні сіс таў дасць 
нам больш шан цаў на пе ра мо гу. Вар та 
ўлі чыць і той факт, што мы гу ля ем до ма, 
бу дзем спа дзя вац ца, што род ныя сце ны 
нам да па мо гуць, — да даў лі дар бе ла рус-
кай збор най.

Да рэ чы, Хо рыя Тэ каў не ка то ры час вы-
сту паў у па ры з Мак сі мам Мір ным (се зон 
2013 го да), але вя лі кіх пос пе хаў гэ ты тан-
дэм не да сяг нуў.

— Са пер ні кі вы гля да юць вель мі пе ра-
ка наў ча, у іх бу дзе вель мі моц ная па ра. Па 
адзі ноч ных гуль цах у іх так са ма ёсць не-
ка то рая пе ра ва га, ру мын скі пер шы ну мар 
у рэй тын гу вы шэй за на ша га лі да ра. Але 
ёсць і плю сы, Ягор Ге ра сі маў і Ілья Іваш-
ка па гуль ні зна ё мыя з кан ку рэн та мі, гэ та 
мо жа нам да па маг чы, — ад зна чыў ка пі тан 
бе ла ру саў Ула дзі мір Валч коў.

На ша ка ман да па ча ла вы сту паць у Куб ку 
Дэ ві са на шмат паз ней за ру мы наў — толь кі 
ў 1994 го дзе. Леп шым да сяг нен нем збор-
най з'яў ля ец ца вы хад у паў фі нал Су свет най 
гру пы ў 2004 го дзе. У па пя рэд нім се зо не ў 
пер шым кру зе ІІ Еў ра-Аф ры кан скай зо ны 
Куб ка Дэ ві са бе ла рус кія тэ ні сіс ты аб гу ля лі 
збор ную Егіп та — 3:1, за тым на да маш ніх 
кор тах бы лі мац ней шыя за ла ты шоў — 4:1, 
а ў ве рас ні адо ле лі ка ман ду Да ніі з тым жа 
лі кам (4:1) .

Пла ну ец ца, што на мін скіх кор тах за на-
шу ка ман ду згу ля юць Мак сім Мір ны, Яра-
слаў Шы ла, Ілья Іваш ка і Ягор Ге ра сі маў.

— На ша мэ та — Су свет ная гру па, па ста-
ра ем ся зра біць усё маг чы мае для пе ра мо гі, 
каб ру хац ца да лей ужо сё ле та, — за явіў 
Яра слаў Шы ла.

У пят ні цу ў Цэнт ры тэ ні са прой дуць два 
адзі ноч ныя па ядын кі, у су бо ту ад бу дзец ца 
пар ная су стрэ ча і за вер шыц ца су праць-
ста ян не адзі ноч ны мі мат ча мі ў ня дзе лю. 
Ува ход на тры бу ны — сва бод ны. Ка лі на-
шай ка ман дзе ўдас ца вый сці пе ра мож цай 
бе ла рус ка-ру мын скай «біт вы», у кра са ві ку 
нас бу дзе ча каць матч су праць Аў стрыі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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АДКРЫВАЕМ ДЛЯ СЯ БЕ СІНЯВОКУЮ

ЗАПРАШАЕ 
ЛЫЖНЯ

Пад На ва груд кам вы сту пяць 
спар тыў ныя ка ман ды ўсіх ра ё наў 

воб лас ці
«Гро дзен ская лыж ня — 2017» 18 лю та га збя-
рэ на ба зе спар тыў на-бія тлон на га комп лек са 
«Ся лец» пад На ва груд кам мност ва ама та раў 
зі мо вых ві даў спор ту. У 11 га дзін бу дзе да-
дзе ны старт эс та фе це збор ных ка ман даў 
ра ё наў: ад кож на га рэ гі ё на воб лас ці на старт 
вый дуць па ча ты ры ча ла ве кі, у тым лі ку кі-
раў ні кі ра ён ных вы ка наў чых ка мі тэ таў. Пе-
ра мож цаў вы зна чаць не толь кі па вы ні ках 
эс та фе ты, але і ў аса біс тым пер шын стве 
ся род кі раў ні коў.

Акра мя та го, пад час «Гро дзен скай лыж ні» ад-
бу дуц ца спа бор ніц твы для прад стаў ні коў сі ла вых 
ве дам стваў, а так са ма прой дуць ма са выя за бе гі, 
у якіх змо гуць пры няць удзел усе ах вот ныя. Для 
гас цей свя та бу дзе ар га ні за ва ны кан цэрт і вы яз-
ны ган даль.

Як ад зна чыў на чаль нік упраў лен ня спор ту 
і ту рыз му Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Алег 
АНД РЭЙ ЧЫК: «Гро дзен ская лыж ня — куль мі на-
цыя спар тыў ных ме ра пры ем стваў гэ та га се зо на: 
зі ма сё ле та па ра да ва ла ама та раў ак тыў на га ад па-
чын ку мност вам маг чы мас цяў. Мы ад зна ча ем рост 
лю дзей, хто зай ма ец ца спор там. Сё ле та ў рэ гі ё не 
за лі та больш за 300 кат коў і ха кей ных ка ро бак. Гэ-
та рэ корд ная коль касць для Гро дзен скай воб лас ці. 
Але са мае га лоў нае, што ўсе яны за па тра ба ва ныя 
як мо лад дзю, так і людзь мі ста рэй ша га ўзрос ту. 
Пра тое, што зі мо вы ад па чы нак ста но віц ца па пу-
ляр ным, ка жа і рост про да жаў ін вен та ру, перш за 
ўсё лыж і кань коў».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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1 лю та га ў ста ліч ным Па ла цы 
куль ту ры праф са юзаў ура чыс та 
ад кры ла ся праф са юз ная эк скур -
сій на-ту рыс тыч ная вы ста ва «Пра ф-
тур-2017».

На пра ця гу трох дзён мін ча не і гос ці 
ста лі цы змо гуць азна ё міц ца з эк скур-
сій на-ту рыс тыч ным па тэн цы я лам усіх 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі, да ве дац ца, як ці ка ва і 
з ка рыс цю пра вес ці вод пуск або вы хад-
ныя і ў на шай кра і не, і за мя жой.

У Бе ла ру сі вель мі шмат са ма быт-
ных тра ды цый. Кож ны год пра хо дзіць 
мност ва па дзей, ці ка вых фес ты ва ляў, 
тэ ма тыч ных свят, кон кур саў, шоу, вы-
стаў, якія мо гуць быць ці ка вы мі і нам 
са мім, і на шым за меж ным гас цям. Іх 
па пу ля ры за цыя бу дзе спры яць пра соў-
ван ню на шай кра і ны за мя жой, рос ту 
ці ка вас ці да яе і па ве лі чэн ню ту рыс-
тыч най пры ваб нас ці. Та му на сён няш-
няй вы ста ве прад стаў ле ны не толь кі 
эк скур сій ныя на прам кі, але і та кія но-
выя кі рун кі, як па дзей ны, пра мыс ло вы, 
ме ды цын ска-азда раў лен чы, спар тыў-
ны, на ву ко ва-па зна валь ны, аг ра- і эка-
ту рызм і ін шыя.

— Год та му мы па ста ві лі пе рад са-
бой за да чу ад ра дзіць ці ка васць да эк-
скур сій на га ту рыз му па род най кра і-
не, — раска заў на ад крыц ці вы ста вы 
стар шы ня Фе дэ ра цыі праф са юзаў 
Бе ла ру сі Мі ха іл ОР ДА. — Ка лісь ці ў 
праф са юзаў бы лі моц ныя тра ды цыі ў 

гэ тым кі рун ку. Лю дзі цэ лы мі ка лек ты-
ва мі па да рож ні ча лі, ад па чы ва лі, за ра-
джа лі ся энер гі яй... Усё гэ та па-са праўд-
на му гур туе ка лек тыў. І гэ ту доб рую 
тра ды цыю нам трэ ба ад ра дзіць і пры-
мно жыць.

Да рэ чы, на вы ста ве, ар га ні за та ра мі 
якой вы сту пі лі ту рысц ка-эк скур сій нае 
ўні тар нае прад пры ем ства «Бе ла рус ту-
рыст» і ўні тар нае прад пры ем ства «Бел-
праф са юз ку рорт», мож на бу дзе ад ра зу 
за бра ні ра ваць тур, пры чым не толь кі 

на блі жэй шы час, а і на ўвесь гэ ты год, 
а так са ма за клю чыць па гад нен не для 
па езд кі ўсім ка лек ты вам.

Акра мя та го, на вы ста ве мож на па-
ў дзель ні чаць у ку лі нар ным шоу з на-
ступ най дэ гус та цы яй, на ве даць «эка-
ну мар», а яшчэ — апра ба ваць на са бе 
най ноў шае ме ды цын скае аб ста ля ван-
не, прад стаў ле нае ў бе ла рус кіх са на-
то ры ях.

Свят ла на БУСЬ КО.
buskо@zvіаzdа.bу

Фо
та

 С
яр

ге
я Н

ІК
АН

ОВ
ІЧ

А.

Ва Уз бро е ных Сі лах — комп лекс ная пра вер ка ўзроў ню 
ба я вой га тоў нас ці. Пра во дзіц ца яна не толь кі з мэ тай 
ацэн кі эле мен таў ба я вой пад рых тоў кі і сіс тэм за бес-
пя чэн ня бе ла рус кай ар міі, а і дзе ля та го, каб па вы сіць 
бо е га тоў насць злу чэн няў і вай ско вых час цей.

Згод на з за ду май, пад час пра вер кі за дзей ні ча ны вай ско-
выя час ці і пад раз дзя лен ні шмат лі кіх ро даў вой скаў і спе-
цы яль ных вой скаў. Акра мя та го, пра ду гле джа на пра вер ка 
сіс тэ мы су праць па вет ра най аба ро ны. Вы ка наць па стаў ле ныя 
за да чы па спра бу юць прад стаў ні кі больш чым 30 вай ско вых 
час цей і пад раз дзя лен няў, з за па су пры зва на амаль 3 ты ся чы 
ва ен на аба вя за ных.

— Гэ та пла на вае ме ра пры ем ства, але для не ка то рых 
злу чэн няў, вай ско вых час цей і ар га ні за цый Уз бро е ных Сіл, 
без умоў на, яно бу дзе рап тоў ным, — ад зна чыў на чаль нік 

Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл — пер шы на мес нік 
мі ніст ра аба ро ны Бе ла ру сі ге не рал-ма ёр Алег БЕ ЛА КО-
НЕЎ. — Асаб лі вас цю гэ тай пра вер кі з'яў ля ец ца тое, што яна 
да стат ко ва пра цяг лая па ча се, пра во дзіц ца на шмат лі кіх уз-
роў нях, па этап на, з на рошч ван нем сіл і срод каў. 

Скла да насць у тым, што ме ра пры ем ствы ад бы ва юц ца 
ў зі мо вых умо вах, што дасць нам маг чы масць у поў ным 
аб' ёме пра ве рыць усю сіс тэ му функ цы я на ван ня ты ла во га 
і тэх ніч на га за бес пя чэн ня, здоль насць вай ско вых час цей 
за бяс пе чыць жыц ця дзей насць сва іх «ар га ніз маў». Рас пра-
ца ва на да стат ко ва ды на міч ная аб ста ноў ка, якая па ста віць 
служ бо вых асоб у скла да ныя рам кі ў хо дзе пры няц ця ра-
шэн няў. 

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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Праверка гатоўнасці

Праз 12 га доў збор ная Бе ла ру сі 
па зма га ец ца з ру мы на мі 

ў ро зыг ры шы Куб ка Дэ ві са

Но выя па да рож жы 
Жы га мон та

Тэ ле пра гра ма «Па да рож жа ды ле тан та» Юрыя Жы га-
мон та пе ра бралася з тэ ле ба чан ня ў ін тэр нэт, дзе ўжо 
мож на па гля дзець пер шы спец вы пуск, пры све ча ны 
500-год дзю бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня. Гэ та бу дзе 
па чат кам но вай ста рон кі ў гіс то рыі пад тры ма на га 
Vеlсоm зна ка мі та га «Па да рож жа».

На кі ра ваў шы ся ў Пра гу, дзе 
ў 1517 го дзе сла ву ты Фран цыск 
Ска ры на вы даў пер шую кні гу на 
бе ла рус кай мо ве, Юрый Жы га-
монт па ка заў той са мы бу ды нак, 
дзе, на дум ку на ву коў цаў, вый-
шла ў свет пер шая дру ка ва ная 
кні га на бе ла рус кай мо ве, а так-
са ма шмат ін шых мес цаў, звя за-
ных з вя до мым асвет ні кам і гу-
ма ніс там.

— «Па да рож жа ды ле тан та» 
вы хо дзі ла на тэ ле ба чан ні з 2001 го да, — ка жа ванд роў нік, 
які ства рыў не каль кі сот няў вы пус каў пра бе ла рус кія мяс ці-
ны і быў уз на га ро джа ны Мі ніс тэр ствам куль ту ры на груд ным 
зна кам «За ўклад у раз віц цё куль ту ры Бе ла ру сі». — За гэ ты 
час ад бы ло ся імк лі вае раз віц цё но вых тэх на ло гій, і нам з ка-
ман дай ха це ла ся, каб як ма га больш бе ла ру саў пра цяг ва лі 
гля дзець пе ра да чу.

Па ра сон і ча ма дан чык (да рэ чы, той, што быў не ка лі, 
ужо зна сіў ся), як заў сё ды, пры ды ле тан це. Як і ка пя люш, 
па лі то ды бо ты. І, вя до ма, род ная мо ва. Пра жская се рыя 
скла да ец ца з двух вы пус каў, пер шы ўжо ёсць у до сту пе, а 
дру гі з'я віц ца 7 лю та га. Пас ля па езд кі ў Чэ хію са мы сла ву ты 
ды ле тант вер нец ца да па да рож жаў па Бе ла ру сі з но вы мі 
кі рун ка мі і ці ка вы мі фак та мі.

«500-год дзе пер шай бе ла рус кай дру ка ва най кні гі Фран-
цыс ка Ска ры ны — знач ная да та, якая за слу гоў вае асаб лі вай 
ува гі, — ад зна чыў кі раў нік ад дзе ла кар па ра тыў ных ка му ні ка-
цый Vеlсоm Вя ча слаў СМІР НОЎ. — На цы я наль ная гіс то рыя і 
куль ту ра — вель мі важ ныя каш тоў нас ці для на шай кам па ніі. 
Пра гра ма «Па да рож жа ды ле тан та» аса біс та для мя не з'яў ля-
ец ца та кім скар бам, які для мно гіх бе ла ру саў зна ё мы з дзя-
цін ства. Ад наў лен не ў су час ным ліч ба вым фар ма це да зво ліць 
яшчэ больш па шы рыць ко ла яе гле да чоў і пры хіль ні каў».

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by

Увага: пра мая лі ніяУвага: пра мая лі нія  ��

За што ад каз вае 
Дэ парт амент ахо вы

У гэ тую су бо ту, 4 лю та га, ад бу дзец ца пра мая тэ ле фон ная 
лі нія з на чаль ні кам Дэ парт амен та ахо вы МУС Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ге не рал-ма ё рам мі лі цыі Сяр ге ем Мі ка ла е ві чам 
ХА МЕН КАМ. Звяр нуц ца са сва і мі пы тан ня мі мож на з 9.00 
да 12.00 па тэ ле фо не (8-017) 218-55-30.

Ся род асноў ных тэм — асаб лі вас ці дзей нас ці дэ пар-
т амен та, перс пек ты вы раз віц ця, ака за ныя па слу гі, па тра ба-
ван ні да кан ды да таў на служ бу. Пра мыя лі ніі — эфек тыў ны 
спо саб для кож на га атры маць дак лад ны ад каз на па стаў ле-
нае пы тан не. Га зе та «Звяз да» пад трым лі вае гэ тую важ ную 
іні цы я ты ву, на сва іх ста рон ках рас каз ва ю чы не толь кі пра 
гра фік іх пра вя дзен ня, але і пра вы ні кі.


