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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.
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 6.55 19.36 12.41
Вi цебск — 6.44 19.26 12.42
Ма гi лёў — 6.45 19.26 12.41
Го мель — 6.43 19.22 12.39
Гродна — 7.11 19.51 12.40
Брэст — 7.12 19.50 12.38

Iмянiны
Пр. Венядзікта, Міхаіла, 
Расціслава.
К. Лідзіі, Бенядзікта, 
Мацея, Эрнеста, Яна.

Месяц
Маладзік 30 сакавіка.

Месяц у сузор’і Вадалея.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

27 сакавіка 2014 г.

caricatura.ru

Апош нія тыд ні па да ры лі Аляк-
санд ру Ер ма ко ві чу, га лоў на му 
трэ не ру БА ТЭ, па літ ру раз на стай-
ных эмо цый. Спа чат ку — шчы рую 
ра дасць ад пе ра мо гі ў мат чы з 
«Мінск ам» за Су пер ку бак кра і ны, 
а пас ля — яў нае за сму чэн не ад 
па ра жэн ня ў чвэрць фі на ле Куб ка 
Бе ла ру сі, дзе на шля ху чэм пі ё наў 
паў стаў гро дзен скі «Нё ман». Так, 
ку бак ба ры саў ча не сё ле та ўжо не 
за ва ю юць, ад нак гон ка па чар го-
вае чэм пі ён ства толь кі на пе ра дзе. 
Ме на ві та пра пад рых тоў ку да се-
зо на, са ма ад чу ван не ў трэ нер скім 
крэс ле, раз мо вы з Вік та рам Ган-
ча рэн кам рас па вёў жур на ліс там 
Ер ма ко віч пад час ад мыс ло вай 
прэс-кан фе рэн цыі.

— Мы заўж ды хва ра ві та пе ра жы ва ем 
па ра жэн ні, — ка жа трэ нер. — Але гэ та 
спорт і тут не па збеж ныя тыя мо ман ты, 
ка лі пры хо дзіц ца мець спра ву з па ра жэн-
ня мі. Важ на тое, як мы бу дзем вы хо дзіць 
з гэ тай сі ту а цыі. Вя лі кіх раз бо раў па лё-
таў у нас не бы ло. Мяр кую, Ана толь Ана-
толь е віч Кап скі сам доб ра ра зу мее, што 
па пра кнуць нас у ад сут нас ці са ма ад да чы 
ці не жа дан ні гу ляць пры чын не бы ло. Ён 
па ста віў ся з ра зу мен нем.

Пад час паў зы па між чэм пі я на та мі 
БА ТЭ пра вёў не каль кі збо раў у Тур цыі, 
і пад пі саў кант рак ты з шэ ра гам но вых 

гуль цоў. Ся род іх — 22-га до вы 
серб, аба рон ца з бел град скай 
«Црве ны Звез ды» Фі ліп Мла-
дзе на віч, ужо доб ра вя до мы бе-
ла рус ка му гле да чу Ан ры Ха гуш, 
гал кі пер з «Нё ма на» Сяр гей Чэр-
нік, на па да ючы брэсц ка га «Ды-
на ма» Мі ка лай Сіг не віч...

— Пад час пад рых тоў кі да се-
зо на мы вы ка на лі ўсё, што пла-
на ва лі, — пры знаў ся Аляк сандр 
Ула дзі мі ра віч. — Умо вы для нас 
бы лі ап ты маль ныя. А вы ні кі «се-
лек цый най пра цы» па ка жа толь кі 
се зон. Га ва рыць пра яе сён ня да-
час на. Шмат фут ба ліс таў па кі ну-
ла ка ман ду, а на віч кам на адап та цыю ў 
ка лек ты ве па трэ бен пэў ны час.

Пра кан ку рэн цыю ў пер шын стве 
кра і ны па фут бо ле, якое стар туе на блі-
жэй шых вы хад ных, Ер ма ко віч ска заў 
на ступ нае.

— Я не ба чыў у дзе ян ні ўсе ка ман ды. 
Але тыя, ка го па ба чыў, пры ем на ўра-
зілі. У пры ват нас ці, са лі гор скі «Шах-
цёр». «Мінск», ста ліч нае «Ды на ма», 
«Нё ман» так са ма ня дрэн ныя ка ман-
ды. Кан ку рэн ты ў ба раць бе за ме да лі 
не дрэм люць і, лі чу, чэм пі я нат бу дзе 
да во лі ці ка вым.

— Аляк сандр Ула дзі мі ра віч, а ці 
цал кам вы адап та ва лі ся да па са ды 
га лоў на га трэ не ра? — спы таў ка рэс-
пан дэнт «Звяз ды» ў фут боль на га спе-
цы я ліс та.

— Па сту по ва пры вы каю. Не ска жу, 
што цал кам, але жыц цё пры му шае. З 
кож ным мат чам па чу ва ю ся больш упэў-
не на і ўжо ад чу ваю ся бе не па моч ні кам, 
а га лоў ным трэ не рам. Без умоў на, па ме-
ры не аб ход нас ці звяр та ю ся па па ра ду да 
ка лег. Мы, як і ра ней, па ста ян на раз маў-
ля ем з Вік та рам Ган ча рэн кам.

— Ган ча рэн ка не як ска заў, што 
БАТЭ вар та бы ло б за пра сіць трэ не ра 
збо ку. Як вы ад рэ ага ва лі на па доб ныя 
сло вы?

— Нар маль на. Гэ та дум ка Вік та ра Мі-
хай ла ві ча. Ні чо га дрэн на га ў ёй не ба чу. 
І ні я кім чы нам на на шы ўза е ма ад но сі ны 
яна не паў плы ва ла.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та аў та ра

�

БЕ ЛА РУС КІ ТЭ АТР
Па га ры зан та лі: 3. Ад на з 

най леп шых ро ляў ле ген ды бе-
ла рус кай сцэ ны, ар тыст кі Дзяр-
жаў на га бе ла рус ка га тэ ат ра імя 
Я. Ку па лы Стэ фа ніі Ста ню ты ў 
спек так лі «Рас кі да нае гняз до». 
7. Опе ра Дж. Вер дзі з рэ пер ту а-
ру На цы я наль на га ака дэ міч на га 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Бе ла ру сі. 8. ..., або вяр тэп. На-
род ны тэ атр ля лек, які атры маў 
рас паў сю джан не на Бе ла ру сі, 
па чы на ю чы з XVІ ста год дзя, і пе-
ра жы вае ад ра джэн не ў наш час. 
11. Га лоў ная дум ка тво ра. 12. 
Му зы кант, які іг рае на ар фе. 13. 
«Ляс ная ...». Пер шы бе ла рус кі 
мас тац кі фільм, зня ты рэ жы сё-
рам Ю.Та ры чам і ўпер шы ню па-
ка за ны ў Мін ску, у 1926 го дзе, у 
кі на тэ ат ры «Куль ту ра». 16. Моц-
нае за хап лен не. 17. Са до вая 
квет ка. 18. Ад ту лі на ў сця не для 
акна, дзвя рэй. 19. Лі нія су вя зі, 
ка му ні ка цыі. 21. Твор на род най 
твор час ці. 22. Шта ны, якія аб-
ля га юць ка ле ні і рас шы ра юц ца 
ўвер се. 25. Пля цоў ка для спа-
бор ніц тваў па бок се. 26. Ярус у 
тэ ат ры не па срэд на над пар тэ-
рам. 28. ... у спек такль. Уклю-
чэн не ў спек такль но ва га вы-
ка наў цы. 29. Пер ша па чат ко вая 
наз ва вы дат на га бе ла рус ка га 
ан самб ля «Пес ня ры».

Па вер ты ка лі: 1. ... Мя дзел ка. 
Імя бе ла рус кай ар тыст кі, пе да го га, ме-
му а рыст кі, ад ной з пер шых вы ка наў цаў 
ро лі Паў лін кі ў ад най мен ным спек так лі 
Я. Ку па лы. 2. Той, хто цал кам пад па рад-
ка ваў ча му-не будзь сваю во лю, учын кі 
(кніжн.). 4. Ра сій скі ку рорт на Чар на мор-
скім уз бя рэж жы Каў ка за. 5. Дзміт рый ... 
. Бе ла рус кі кам па зі тар, аў тар опер «Кас-
тусь Ка лі ноў скі», «Пес ня аб шчас ці», му-
зы кі да кі на філь маў «Не сцер ка», «Дзе ці 
пар ты за на». 6. Асен ні грыб. 9. Мас так, 
які афарм ляе сцэ ну, пі ша дэ ка ра цыі. 
10. Ад лег ласць, пра ме жак па між чым-
не будзь. 14. Здзіс лаў ... . Вы дат ны бе-
ла рус кі ар тыст-«ку па ла вец», На род ны 
ар тыст СССР, сыг раў ка ля 500 ро ляў. 

15. Тэ ат раль ная спе цы яль ная на клад ка 
з про ра зя мі для ва чэй. 18. Пер шы па-
каз спек так ля, цыр ка вой пра гра мы. 20. 
«Сі вая ...». Опе ра кам па зі та ра Д. Смоль-
ска га па вод ле апо вес ці У. Ка рат ке ві ча. 
23. Опе ра кам па зі та ра Я. Ці коц ка га (ліб-
рэ та П. Броў кі), якая ўпер шы ню бы ла 
па стаў ле на на сцэ не Дзяр жаў на га тэ ат ра 
опе ры і ба ле та ў 1944 го дзе. 24. Ар га ніч-
нае злу чэн не, якое вы ка рыс тоў ва ец ца 
ў ха ла дзіль ных уста ноў ках і для ту шэн-
ня па жа раў. 27. Ана толь ... . За слу жа ны 
ар тыст РБ, та ле на ві ты пісь мен нік, яр кі 
па эт, кі на сцэ на рыст; пра ца ваў ак цё рам у 
Бе ла рус кім рэс пуб лі кан скім тэ ат ры юна-
га гле да ча.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ. 
г. Дзяр жынск.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, 
АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 3. Ма ры ля. 7. «Аі-
да». 8. Бат лей ка. 11. Ідэя. 12. Ар-
фіст. 13. Быль. 16. Азарт. 17. Аст ра. 
18. Пра ём. 19. Ка нал. 21. Эпас. 22. Га-
лі фэ. 25. Рынг. 26. Бель э таж. 28. Увод. 
29. «Ля во ны». Па вер ты ка лі: 1. Паў лі-
на. 2. Раб. 4. Ад лер. 5. Лу кас. 6. Апень-
ка. 9. Дэ ка ра тар. 10. Дыс тан цыя. 
14. Сто ма. 15. Мас ка. 18. Прэм' е ра. 
20. Ле ген да. 23. «Але ся». 24. Фрэ он. 
27. Жук.

Фут болФут бол  ��

«АД ЧУ ВАЮ CЯБЕ БОЛЬШ УПЭЎ НЕ НА»
ДЫЯ ЛО ГІ Ў СЕ ЦІ ВЕ

Ма лая за свя точ ным ста-
лом:

— А дзе на ша кні га пра 
тлус тую і зда ро вую ежу?

— Да ра гі, я ха чу ма шы ну — 

«Лек сус» 2014 го да!

— Без праб лем, ку пім.

— Але ж гэ та вель мі до ра га!

— Не вель мі.

— А ка лі ку пім?

— Хут ка.
— Ка лі хут ка?
— У 2034 го дзе.

Трэ ба па хлеб іс ці.
А то пас ля 23.00 пі ва не 

пра да юць.

— Да ра гі, на дзень на ра-
джэн ня я ха чу но выя бо ці кі да 
свай го нор ка ва га фут ра!

— Але ж у ця бе ня ма нор-
ка ва га фут ра!

— Во-о-ось...

Гэ та ў най вы шэй шай сту пе ні ін ды ві ду а ліс ты. 
Яны не вы лу ча юц ца чу лас цю і сен ты мен таль-
нас цю і не заў сё ды з ра зу мен нем ста вяц ца да 
праб лем, якія іс ну юць ва кол; іх ува га цал кам 
па глы ну та пра цай, час цей за ўсё тэх ніч на га 
ха рак та ру. На ро джа ныя ў гэ ты дзень ма юць 
вы на ход ніц кую жыл ку; яны на здзіў лен не лёг-
ка на ладж ва юць і пад трым лі ва юць кан так ты 

з гра мад скі мі гру па мі, не на ві дзяць кам пра мі сы. Сум лен насць 
на ро джа ных 27 са ка ві ка аб' ек тыў ная і рас паў сюдж ва ец ца на 
ўсіх без вы клю чэн ня, у тым лі ку і на іх са міх. Яны за ста юц ца 
апо рай для тых, хто ім да ра гі.

27
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НА РО ДЖА НЫЯ


