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23 красавіка 2014 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

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 5.49 20.27 14.38
Вi цебск — 5.35 20.21 14.46
Ма гi лёў — 5.39 20.18 14.39
Го мель — 5.40 20.10 14.30
Гродна — 6.05 20.42 14.37
Брэст — 6.10 20.38 14.28

Iмянiны
Пр. Івана, Прохара, Пятра, 
Рыгора, Якава.
К. Валерыі, Аляксандра, 
Аляксея, Рыгора.

Месяц
Апошняя квадра 22 красавіка.

Месяц у сузор’і Рыб.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

24 красавіка 2014 г.
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Гэ тым лю дзям над звы чай важ на да нес ці да 
на ва коль ных свае мер ка ван ні або пункт гле-
джан ня на па дзеі, ад люст ра ваць свае ўра жан ні 
ў лю бой, на ват са май не звы чай най фор ме. Яны 
за ле жаць ад аў ды то рыі, вы ка рыс тоў ва юць сваё 
ста но ві шча, каб аба ра ніць і на кі ра ваць на леп-
шы шлях жыц цё бліз кіх лю дзей, та му што на-
ро джа ныя ў гэ ты дзень над звы чай кла пат лі выя 
ў да чы нен ні да тых, ка го лю бяць. Гэ тыя лю дзі 

ўсі мі сі ла мі імк нуц ца за ха ваць ста біль насць у сям'і і аса біс тых 
ад но сі нах. 24 кра са ві ка — дзень кар' е ры, та му кан флік ты па між 
сям' ёй і кар' е рай не па збеж ныя.

24
красавіка

НА РО ДЖА НЫЯ

1953 год — анг лій ская ка ра ле ва 
Лі за ве та ІІ уз на га ро дзі ла 

прэм' ер-мі ніст ра Вя лі ка бры та ніі Уін ста-
на Чэр чы ля най вы шэй шым ор дэ нам кра-
і ны — ор дэ нам Пад вяз кі. На огул, з тых 
ча соў, як 23 кра са ві ка 1349 го да ка роль 
Анг ліі Эду ард ІІ за сна ваў Ор дэн Пад вяз-
кі, яго атрым лі ва лі толь кі са мыя год ныя 
лю дзі. Па вод ле ле ген ды, ад ной чы ў час 
ба лю па лю боў ні ца Эду ар да ІІ гра фі ня 
Солс бе ры ўпус ці ла сваю сі нюю, вы шы тую каш тоў ны мі ка мя-
ня мі пад вяз ку ад пан чо хі. Ка роль, як га лант ны ка ва лер, па-
спя шаў ся вы пра віць гэ ты про мах сва ёй да мы сэр ца, па да браў 
пад вяз ку і за вя заў яе са бе на ру каў, чым вы клі каў усмеш кі ў 
сва іх пры двор ных. Та ды Эду ард ус клік нуў: «Гань ба тым, хто 
за раз смя ец ца! Мно гія з вас бу дуць шчас лі выя, над зеў шы на 
ся бе ў адзін цу доў ны дзень та кую стуж ку! Я аб' яў ляю аб за-
сна ван ні ка ра леў ска га Ор дэ на Пад вяз кі». Пер шыя ка ва ле ры 
ор дэ на пра сла ві лі ся не ўза ба ве пас ля гэ та га ў біт ве пры Крэ сі, 
ка лі анг лі ча не раз гра мі лі вой ска фран цу заў. Так з'я віў ся пер-
шы ў ся рэд ня веч най Еў ро пе свец кі ор дэн, у ад роз нен не ад 
ду хоў на-ры цар скіх ор дэ наў, якія за ра дзі лі ся ў эпо ху кры жо вых 
па хо даў. У ста тут увай шлі прын цы пы, якія по тым ста лі аба вяз-
ко вы мі для ўсіх свец кіх ор дэ наў. Са юз ры ца раў уз на чаль ваў 
ка роль, які пры маў у ор дэн но вых чле наў. Коль касць чле наў 
ор дэ на бы ла аб ме жа ва на, усе, акра мя ка ра ля, у ім бы лі роў-

ныя. Ры цар мог зна хо дзіц ца толь кі ў ад ным ор дэ не, член ства 
ў ін шых ор дэ нах рас цэнь ва ла ся як дзяр жаў ная здра да.

1833 год — атры ма ны па тэнт на га зі ра ва ную ва ду. Аб 
улас ці вас цях мі не раль ных во даў з га зам бы ло вя-

до ма яшчэ ча ты ры ты ся чы га доў та му ў Ста ра жыт ных Грэ цыі і 
Ры ме. Але раз лі ваць мі не раль ную ва ду ў бу тэль кі і раз во зіць па 
мно гіх кра і нах ста лі толь кі ў XVІІІ ста год дзі. Пер ша му ства рыць 
га зіра ва ную ва ду ўда ло ся анг лій ска му хі мі ку Джо зэ фу Пры стлі 
ў 1767 го дзе. Пры чым та ды га зі роў ку пра да ва лі ў ап тэ ках, а не 
ў звы чай ных кра мах. Да лей шую экс пан сію га зі ра ва най ва ды 
за бяс пе чы лі хі мі кі: у 1784 го дзе ўпер шы ню бы ла вы лу ча на лі-
мон ная кіс ла та, а ў 1833 го дзе ў Анг ліі ў про да жы з'я ві лі ся пер-
шыя га зі ра ва ныя лі ма на ды. 24 кра са ві ка та го ж го да га зі ра ва ная 
ва да бы ла за па тэн та ва на ў Злу ча ных Шта тах Аме ры кі.

1944 год — на ра дзіў ся (вёс ка За ўшы цы Са лі гор ска га 
ра ё на) Іван Пят ро віч Яно віч, бе ла рус кі кан струк-

тар у га лі не ме ды цын скай тэх ні кі. У 1966 го дзе скон чыў БПІ. 
З 1967 го да пра цуе ў КБ дак лад на га элект рон на га ма шы на-
бу да ван ня, з 1976-га — на чаль нік кан струк тар ска-тэх ніч на-
га ад дзе ла спе цы яль на га на ву ко ва-кан струк тар ска га бю ро 
Фі зі ка-тэх ніч на га ін сты ту та НАН Бе ла ру сі. Рас пра цоў шчык 
спе цы яль на га тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня для вы твор час ці 
паў пра вад ні ко вых пры бо раў і ін тэ граль ных схем, но вых ме та-
даў тэр ма апра цоў кі ме та лаў і іх спла ваў, штуч ных кла па наў 
сэр ца і ін шых ары гі наль ных мік ра вы ра баў для кар дыя хі рур гіі. 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1996).

Ага род — гэ та тры ў ад ным: 
са ля рый, фіт нес, трэ на жор ная 
за ла.

— Ты ў ін сты тут па сту-
піў?

— Не. А ты?
— Так са ма не.
Гля дзі це фільм: «Слу жы-

лі два та ва ры шы». 

Мой псі ха ла гіч ны ўзрост — 
5 ме ся цаў. Увесь дзень ха чу 
ес ці і спаць. 

Жа но чая муд расць. Дрэн-
ны па да ру нак ста вяць у ва-

зу, а доб ры па да ру нак — на-
дзя ва юць на паль чык.

На пры ёме ў псі хо ла га:
— Док тар, мы ста лі з жон-

кай па ста ян на сва рыц ца! У 
нас ад на ма шы на на два іх, я 
ра ні цай пад во жу яе на пра цу, 
по тым еду да ся бе ў офіс. А 
яна хо ча, каб ма шы на бы ла 
заў сё ды ў яе!

Урач:
— Ну па спра буй це вы вес-

ці жон ку на шчы рую раз мо ву, 
знай дзі це кам пра міс... Да моў-
це ся, на прык лад, што адзін 
дзень вы бу дзе це яе пад во-

зіць на пра цу, дру гі 
— яна вас.

Праз ты дзень 
муж чы на зноў пры-
хо дзіць на пры ём.

Урач:
— Ну як, знай шлі 

кам пра міс?
Му жчына:
— Ма быць, знай-

шлі. Я ты дзень на 
трам ваі на пра цу 
ез джу...

Ты ж сама 
хацела да чу на 
«Рублёўцы»!..

Пер шы матч збор най 
Шве цыі па ха кеі ад быў ся 23 
кра са ві ка 1920 го да з ка-
ман дай Бель гіі. Пер шыя за-
ла тыя ме да лі ха ке іс ты «Трэ 
Кру нар» за ва я ва лі ў 1953 
го дзе, а пас ля яшчэ во сем 
ра зоў ста на ві лі ся чэм пі ё на мі 
све ту, 20 ра зоў бы лі ўла даль-
ні ка мі ся рэб ра ных ме да лёў і 
15 — брон за вых. У 1994 го-
дзе ў Лі ле ха ме ры шве ды за-
ва я ва лі алім пій скае зо ла та, а 
ў се зо не 2006-га ста лі пе ра-
мож ца мі Алім пі я ды і чэм пі я-
на ту све ту.

А
лім пій скія гуль ні 
1998 і 2002 га доў 
шве ды пра вя лі ня-

ўда ла, абод ва ра зы прай-
граў шы ў чвэрць фі на ле. 
Асаб лі ва па мят ным ста ла 
сен са цый нае па ра жэн не ў 
чвэрць фі на ле Гуль няў-2002 
ад збор най Бе ла ру сі. Шве ды 
вый гра лі ў сва ёй ад бо рач най 
гру пе, пе ра маг лі там ка над-
цаў, чэ хаў і нем цаў і з'яў ля лі-
ся ад на знач ны мі фа ва ры та мі 
чвэрць фі на лу. Але за 2,5 хві-
лі ны да кан ца мат ча Ула дзі-
мір Ко паць кід ком з цэнт ра 
пля цоў кі дак лад на па цэ ліў у 
ва ро ты То мі Са ла і бе ла ру сы 
пе ра маг лі (4:3). Жур на ліс ты 
на зва лі гэ тую па дзею «Цуд 
на лё дзе-2».

На апош нім чэм пі я на це 
све ту, у ся бе до ма, у Стак-
голь ме, «Трэ Кру нар» за ва-
я ва лі зо ла та. Да хат ня га пер-
шын ства яны пад рых та ва лі ся 
грун тоў на, у збор ную пры еха-
лі зор кі НХЛ Ёнас Эн рот, Хен-
рык Та лін дэр, Эрык Гус таф-
сан, Луі Эрык сан, Габ ры эль 
Лан дэс ког, бра ты Хен рык і 
Да ні эль Се дзі ны. Ме на ві та 
яны ста лі вя ду чы мі гуль ца-
мі і вы ра шы лі зы ход мно гіх 
па ядын каў. У фі на ле шве ды 

не па кі ну лі шан цаў швей цар-
цам — 5:1.

Н
а Алім пі я ду ў Со-
чы чэм пі ё ны све ту 
пры еха лі ад ны мі з 

га лоў ных прэ тэн дэн таў на 
пе ра мо гу. І вы сту пі лі, шчы-
ра ска жам, доб ра — дай шлі 
да фі на лу, але там ні чо га не 
змаг лі су праць пас та віць ка-
над цам (0:3). Пад час тур ні ру 
прый шла скан даль ная на ві на. 
Адзін з лі да раў ка ман ды, ад-
на клуб нік Мі ха і ла Гра боў ска-
га па «Ва шынг то не», Нік лас 
Бэк стрым быў аб ві на ва ча ны 
ва ўжы ван ні за ба ро не ных 
прэ па ра таў. З-за ста ноў ча-
га до пінг-тэс та ха ке іст не 
змог пры няць удзел у фі на ле 
Алім пі я ды. МАК вы ра шыў не 
дыс ква лі фі ка ваць шве да, та-
му што ён па га дзіў ся су пра-
цоў ні чаць са след ствам. Ёсць 
ве ра год насць, што Бэк стрым 
пры е дзе ў Мінск.

Трэ нер ка ман ды — Пер 
Мортс. Ён уз на чаль вае на цы-
я наль ную збор ную Шве цыі з 
2010 го да. У 2011-м пры вёў 
яе да ся рэб ра ных ме да лёў на 

чэм пі я на це све ту, а праз два 
га ды вый граў чэм пі ён скі ты-
тул і быў пры зна ны трэ не рам 
го да ў Шве цыі.

Збор ная ў асноў ным 
фар мі ру ец ца з гуль цоў На-
цы я наль най ха кей най лі гі. 
Адзі ным ха ке іс там, які прад-
стаў ляў швед скі чэм пі я нат у 

алім пій скім скла дзе, стаў на-
па да ючы Эрык сан Джы мі. Хто 
пры е дзе на чэм пі я нат све ту 
ў Мінск, па куль дак лад на не 
вя до ма. За раз за Ку бак Стэн-
лі пра цяг вае зма гац ца «са мы 
швед скі» клуб НХЛ «Дэт ройт» 
(за яго вы сту па юць ад ра зу 9 
ха ке іс таў збор най Шве цыі). 
Гэ та зна чыць, што па куль 
шве ды не мо гуць раз ліч ваць 
на Юна са Гус таў са на, Да ні э ля 
Аль фрэд са на, Нік ла са Крон-
ва ла, Юна та на Эрык са на, 
Гус та ва Нюк віс та, Ёа кі ма Ан-
дэр са на, Хен ры ка Зе тэр бер га, 
Мі ка э ля Са му эль са на і Юха на 
Фран зе на. Так са ма ў НХЛ 
пра цяг вае гу ляць Луі Эрык сан 
(«Бо стан»), Карл Ха ге лін і Хен-
рык Лунк віст («Нью-Ёрк Рэй-
нджэрс»). За вяр шы лі ба раць бу 
ў НХЛ бра ты Се дзі ны, Эдзі Лэк, 
Ёа кім Эрык сан («Ван ку вер»), 
а так са ма ва ра тар Эн рот Ёнас 
(«Ба фа ла»). Ёсць шанц уба-
чыць іх на мін скім лё дзе.

Га во ра чы пра сваю ка ман-
ду, Пер МОРТС ад зна чыў: «Я 
не ба чу ні чо га страш на га ва 
ўзрос це та го ці ін ша га гуль ца. 

Ка лі ха ке іст па ста ян на пра яў-
ляе ся бе на вы дат ным уз роў-
ні, то ў чым праб ле ма? У нас 
ёсць Аль фрэд сан, яко му ўжо 
41 год, і зу сім ма ла ды Лан-
дэс куг — яму ўся го 21. Для 
мя не важ на, каб гу лец быў 
доб рым». Га лоў ны трэ нер 
збор най ска заў, што ні ко га не 
за просіць у ка ман ду за ста рыя 
за слу гі. «Не мае сэн су за цык-
лі вац ца на во пы це і ра ней шых 
да сяг нен нях. Да ваць вы нік 
трэ ба ця пер. Для мя не не мае 
зна чэн ня, ча го ты да біў ся ў мі-
ну лым. Доб рая фор ма і жа дан-
не пра явіць ся бе — вось гэ та 
важ на. Ка го ці ка віць, што ты 
быў «су пер зор кай» 10 га доў 
та му, ка лі ні чо га не мо жаш па-
ка заць ця пер?» — пад крэс ліў 
спе цы я ліст.

«Са мая праб лем ная лі ні я 
швед скай ка ман ды па ста-
не на сён няш ні дзень — ва-
ра та ры. Па тэн цый ны пер шы 
ну мар Хен рык Лунд квіст пра-
во дзіць свой гор шы се зон 
у дзе вя ці га до вай кар' е ры ў 
На цы я наль най ха кей най лі-
зе. Юнас Эн рот («Ба фа ла») і 
Юнас Гус таў сан («Дэт ройт») 
у сва іх клу бах гу ля юць ма ла. 
Але не вар та не да ацэнь ваць 
Эн ро та. На мі ну лым чэм пі я-
на це све ту ў Стак голь ме ён 
вы гля даў вы дат на і да па мог 
на шай ка ман дзе ўзяць за ла-
тыя ме да лі. Я ў ім упэў не ны. А 
Лунд квіс та я ве даю даў но, ён 
змо жа пры ба віць у па трэб ны 
мо мант. Але што б не ка за-
лі пра ва ра та роў, уз ро вень іх 
гуль ні шмат у чым бу дзе за ле-
жаць ад та го, на коль кі доб ра 
ім да па мо гуць па ля выя гуль-
цы», — рэ зю ма ваў трэ нер.

З 
вя лі кай до ляй ве ра-
год нас ці мож на мер-
ка ваць, што шве ды 

і на гэ тым чэм пі я на це све ту 
не за ста нуц ца без ме да лёў. 
За апош нія 10 га доў збор ная 
сем ра зоў ува хо дзі ла ў трой ку 
най леп шых на пла не тар ным 
пер шын стве.

Свой пер шы матч ха ке іс ты 
«Трэ Кру нар» пра вя дуць 10 мая 
на лё дзе «Чы жоў ка-Арэ ны» су-
праць збор най Да ніі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ЧЭМ ПІ ЁН СКІЯ КА РО НЫ
Ці ўдас ца ле таш нім пе ра мож цам чэм пі я на ту све ту 

ад ста яць свой тытул у Мін ску?
Дру жы на Шве цыі з'яў ля ец ца ад ной з са мых 
тытулаваных у све це. Сён ня яна зай мае пер шае месца 
ў рэй тын гу Між на род най фе дэ ра цыі ха кея. У кра і не 
за рэ гіст ра ва на ка ля 65 ты сяч ха ке іс таў, працу юць 
352 кры тыя ля до выя пля цоў кі. За ўзна га ро ды на 
розных уз роў нях зма га юц ца 602 ха кей ныя клубы. 
Шве ды ма юць да стат ко ва моц ны ўнут ра ны чэм піянат: 
па куль у эліт най швед скай лі зе 12 ка ман даў, 
а з сезона 2015/2016 да лу чац ца яшчэ дзве.


