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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 6.05 20.15 14.10
Вi цебск — 5.52 20.07 14.15
Ма гi лёў — 5.55 20.05 14.10
Го мель — 5.55 19.58 14.03
Гродна — 6.20 20.29 14.09
Брэст — 6.24 20.26 14.02

Iмянiны
Пр. Веніяміна, Георгія, Івана, 
Іосіфа, Мікалая.
К. Германа, Роберта, 
Сцяпана.

Месяц
Поўня 15 красавіка.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

17
красавіка

НА РО ДЖА НЫЯ

17 красавіка 2014 г.
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Пры кме та: ка лі ча ла век хва-
ліць сва іх су се дзяў, зна чыць 
ён са браў ся пра да ваць ква-
тэ ру.

Адэ са, Пры воз. Каў бас ны 
рад.

— Муж чы на! Што вы цэ-
лую га дзі ну хо дзі це, каш ту-
е це і ні чо га не бе ра це?! Вам 
што, ні чо га не па да ба ец ца?

— Па да ба ец ца!
— Што, гро шай ня ма?!
— Ёсць!

— Ну дык куп ляй це!
— На вош та?
— Каб ес ці!
— А я што раб лю?..

Я так су мую па сва ёй дзяў-
чы не...

З ту гой у сэр цы я ўспа мі наю, 
як ухі ляў ся ад 6-ці шкля нак, 
8-мі куб каў, цэ ла га набору та-
ле рак...

Хлеб — ас но ва ўся го! У тым 
лі ку каў бас, кат лет, са сі сак.

Гэ тыя лю дзі ве да юць, ча го яны вар тыя, 
а та му ча ка юць ад на ва коль ных па ва гі і га-
тоў нас ці іс ці за імі. Яны мо гуць пра яў ляць 
глы бо кую за ці каў ле насць фі ла со фі яй або 
рэ лі гі яй, іх пры ваб лі ва юць моц ныя ідэі. Яны 
ад моў на ста вяц ца да вы хва ляк і імк нуц ца 
спы ніць тых, хто зло ўжы вае ўла дай. Вы шэй 
за ўсё яны цэ няць у са бе сі лу во лі і раз важ-
лі вы ро зум. Ім ха пае спры ту і хіт рас ці, каб 

вый сці пе ра мож цам з лю бых скла да ных сі ту а цый. На ро-
джа ныя 17 кра са ві ка ста вяц ца да ся бе вель мі сур' ёз на, і ім 
трэ ба па мя таць, што час ад ча су ка рыс на па смя яц ца з ся бе. 
Не аб ход на па спра ба ваць раз на ста іць свой воль ны час, ад-
мо віц ца ад праз мер на га па ву чан ня. Трэ ба жыць са мім і не 
пе ра шка джаць жыць ін шым.

Чэ хія — ад на з са мых ты ту ла ва-
ных ха кей ных збор ных у све це. 
Ка ман да заў сё ды ўяў ляе са бой 
моц ны, на цэ ле ны на пе ра мо гу 
ка лек тыў. Гіс то рыя чэш ска га ха-
кея па ча ла ся з пер шых дзе ся ці-
год дзяў ХХ ста год дзя ў скла дзе 
та ды яшчэ Чэ ха сла ва кіі. Пер шы 
афі цый ны між на род ны матч гэ тай 
збор най быў пра ве дзе ны з ка ман-
дай Фран цыі 23 сту дзе ня 1909 го-
да. Гэ та ста ла па чат кам вя лі кай і 
слаў най гіс то рыі чэ ха сла вац ка га, 
а по тым і чэш ска га ха кея. Збор ная 
шэсць ра зоў ста на ві ла ся чэм пі ё-
нам све ту і ча тыр нац цаць — чэм-
пі ё нам Еў ро пы.

Са мым прын цы по вым са пер ні кам Чэ-
ха сла ва кіі з'яў ля ла ся збор ная СССР. Чэ-
ха сла вац кія ха ке іс ты ста лі пер шы мі ў 
гіс то рыі су свет на га ха кея, хто двой чы 
раз гра міў СССР у ад ным тур ні ры.

Пас ля рас па ду ЧССР утва ры ла-
ся чэш ская ха кей ная збор ная, якая не 
стра ці ла пры гэ тым сваю моц. За пе ры-
яд з 1993-га па 2013 год чэ хі вый гра лі 
6 чэм пі я на таў све ту (1998, 1999–2001, 
2005, 2010), адзін раз ста лі ся рэб ра ны мі 
пры зё ра мі і пяць ра зоў за ва ёў ва лі брон-
за выя ўзна га ро ды. У 1998 го дзе збор-
ная Чэ хіі ста ла алім пій скім чэм пі ё нам. 
За ўвесь час іс на ван ня збор най на су-
свет ных пер шын ствах ка ман да ні ра зу 
не апус ка ла ся ні жэй за 7-е мес ца.

Ала із Га дам чык:
«Ягр — іко на чэш ска га ха кея, 
і ўсё роў на, коль кі яму га доў» 

Са мы мі гуч ны мі ім ёна мі ў чэш скім 
ха кеі, ма быць, з'яў ля юц ца Да мі нік Га-
шэк і Яра мір Ягр. Га шэк пра вёў больш 
за дзе сяць се зо наў у най мац ней шай 
ха кей най лі зе све ту, да гэ та га ча су ён 
лі чыц ца ад ным з най леп шых ва ра та-
роў НХЛ, пры зна ваў ся леп шым гал кі пе-
рам Алім пі я ды-98, а ў 2002-м і 2008-м з 

«Дэт рой там» ста на віў ся ўла даль ні кам 
Куб ка Стэн лі. Яра мір Ягр і сён ня па спя-
хо ва вы сту пае ў ад ным з клу баў НХЛ — 
«Нью-Джэр сі Дэ вілз». Так са ма з'яў ля ец-
ца вя ду чым гуль цом збор най Чэ хіі. Ва 
ўзрос це 42 га доў вы сту піў на Алім пі я дзе 
ў Со чы і не збі ра ец ца за вяр шаць сваю 
гуль ня вую кар' е ру. Ягр з'яў ля ец ца ўла-
даль ні кам Куб ка Стэн лі ў 1991 і 1992 гг. 
у скла дзе «Пітс бур га». «Ён — наш леп-
шы гу лец, і не важ на, коль кі яму га доў. 
Ён — іко на чэш ска га ха кея, і, ду маю, 
мо жа гу ляць яшчэ больш эфек тыў на, 
чым ця пер», — ад зна чыў Ала із Га дам-
чык пас ля Алім пі я ды ў Со чы.

Да «зо рак» чэш ска га ха кея так са ма 
мож на ад нес ці і То ма ша Ва ко ўна, То ма-
ша Ка бер ле, Ма рэ ка Жыд ліц ка га, Пе та-
ра Сі ко ру, Па тры ка Элі я ша.

Со чы-2014 
На Алім пі я дзе ў Со чы ў чэ хаў быў са-

мы ўзрос та вы склад, але яны не вы гля-
да лі фа ва ры та мі тур ні ру. На ква лі фі ка-
цый ным эта пе збор ная абы гра ла толь кі 
сла ва каў і ла ты шоў, са сту піў шы збор-
ным Шве цыі і Швей ца рыі. У паў фі на ле 
чэ хі не змаг лі ні чо га су праць пас та віць 
ка ман дзе ЗША — 2:5. У вы ні ку збор ная 
Чэ хіі вый гра ла ўся го 2 мат чы з 5-і і за ня-
ла не вы со кае для ся бе 6-е мес ца.

Мінск-2014 
Пас ля Алім пій скіх гуль няў у Со чы 

Ала із Га дам чык па даў у ад стаў ку, да 
чэм пі я на ту све ту ў Мін ску збор ную рых-
туе но вы га лоў ны трэ нер — Ула дзі мір 
Ру жыч ка. Ён ужо двой чы пра ца ваў з 
на цы я наль най ка ман дай і пры во дзіў яе 
да пе ра мог на чэм пі я натах све ту 2005 і 
2010 гадоў. Цяпер з'яў ля ец ца асіс тэн там 
клу ба «Сла вія», які вы сту пае ў чэш скім 
чэм пі я на це.

10 і 11 кра са ві ка збор ная Чэ хіі ў рам-
ках пад рых тоў кі да чэм пі я на ту све ту пра-
вя ла два спа рын гі з ка ман дай Да ніі. Чэ хі 
атры ма лі пе ра мо гі — 4:0, 2:0.

На гэ ты тур нір бы лі вы клі ка ны гуль цы 

Кан ты нен таль най ха кей най лі гі і чэш ска-
га чэм пі я на ту: То маш Мой жыш («Сло-
ван»), Якуб Пет ру жа лек, То маш Він цоўр 
(«Ак Барс»), Ра дэк Смо ле нак («Юг ра»), 
То маш Ку дзел ка, Лу каш Ко варж (ХК 
«Віт ка ві це стыл»), Пётр Пол, Мар цін 
За та віч (ХК «Энер гія» Кар ла вы Ва ры). 
Яны і скла дуць асно ву збор най у Мін-
ску. Так са ма Ула дзі мір Ру жыч ка ча кае ў 
раз мя шчэн ні збор най НХЛаў цаў Ма рэ ка 
Жыд ліц ка га, Збы не ка Мі ха ле ка, Яра мі ра 
Яг ра, Па тры ка Элі я ша, Мі ха ла Фро лі ка 
і ін шых гуль цоў, чые клу бы не бу дуць 
зма гац ца за Ку бак Стэн лі. Уся го збор най 
Чэ хіі на чэм пі я на це све ту ў Мін ску мо жа 
да па маг чы 16 ха ке іс таў з-за акі я на.

Ужо дак лад на вя до ма ва ра тар ская 
лі нія, якая пры е дзе ў Мінск. Ру жыч ка вы-
клі каў у збор ную Аляк санд ра Са ла ка з 
СКА, Яку ба Ко вар жа з «Аў та ма бі ліс та» 
і То ма ша За вор ку з «Энер гіі». «За бор-
там» збор най за стаў ся Ан джэй Па ве лец 
з «Ві ні пэ гу».

Збор ная Чэ хіі ў Мін ску бу дзе вы гля-
даць цал кам бая здоль най. Ня гле дзя чы 
на не вель мі ўраж лі вы вы нік у Со чы, 
яна здоль ная за ва я ваць ме да лі. Чэ хі бу-
дуць вы сту паць у гру пе «А», іх асноў ны-
мі са пер ні ка мі ста нуць збор ныя Ка на ды, 
Шве цыі і Сла ва кіі, пер шы свой па яды-
нак чэ хі пра вя дуць 9 мая са збор най 
Сла ва кіі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ЯГР І ЯГО КА МАН ДА
Збор ная Чэ хіі мо жа пры вез ці ў Мінск

больш за 15 НХЛаў скіх ха ке іс таў
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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.

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

1894 год — 120 га доў та му на-
ра дзіў ся Мі кі та Сяр ге е віч 

Хру шчоў, са вец кі дзяр жаў ны і пар тый-
ны дзе яч, пер шы сак ра тар Цэнт раль на га 
Ка мі тэ та Ка му ніс тыч най пар тыі Са вец-
ка га Са ю за, Стар шы ня Са ве та Мі ніст раў 
СССР, ге не рал-лей тэ нант. Адзін з іні цы-
я та раў «ад лі гі» ва ўнут ра най і знеш няй 
па лі ты цы, рэ абі лі та цыі ах вяр рэ прэ сій. 
Хру шчоў рас па чаў спро бу ма дэр ні за ваць 
пар тый на-дзяр жаў ную сіс тэ му (па дзя ліў 
пар тый ныя ар га ні за цыі на пра мыс ло выя 
і сель скія), па леп шыць умо вы жыц ця на-
сель ніц тва. На ХХ (1956) і ХХІІ (1961) з'ез-
дах КПСС ён вы сту піў з рэз кай кры ты кай 
так зва на га «куль ту асо бы» і дзей нас ці 
І. В. Ста лі на. Ад нак па бу до ва ў кра і не 
на менк ла тур на га рэ жы му, пад аў лен не 
ін ша дум ства, сі ла вы раз гон дэ ман стра-
цый (Тбі лі сі, 1956; Но ва чар каск, 1962), 
аб васт рэн не ва ен на га су праць ста ян ня 
з За ха дам (бер лін скі 1961-га і ка рыб скі 
1962-га го да кры зі сы) і з Кі та ем, а так-
са ма па лі тыч нае пра жэк цёр ства (за клі кі 
«да гнаць і пе ра гнаць Аме ры ку», абя цан ні 
па бу да ваць ка му нізм да 1980 го да) ра бі лі 
яго па лі ты ку не пас ля доў най. Не за да во-
ле насць дзяр жаў на га і пар тый на га апа-
ра ту пры вя ла да та го, што пле ну мам ЦК 
КПСС 14 кастрычніка1964-га Мі кі та Хру-
шчоў быў вы зва ле ны ад сва іх аба вяз каў 
і ад праў ле ны на пен сію.

1899 год — 115 га доў та му на ра дзі-
ла ся (го рад Мінск) Лі дзія Іва наў-

на Ржэц кая, вы дат ная бе ла рус кая акт ры са, 
на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі (1944) і СССР 
(1955). З 1917 го да пра ца ва ла ў Пер шым 

та ва рыст ве бе ла рус кай дра мы і ка ме дыі, 
з 1921-га — у Бе ла рус кім тэ ат ры імя Я. Ку-
па лы. Ства ры ла на сцэ не роз на ха рак тар-
ныя воб ра зы дра ма тыч на га і ка ме дый на га 
пла на. Ся род леп шых ро ляў у бе ла рус кім 
рэ пер ту а ры: Аль жбе та («Паў лін ка» Я. Ку па-
лы), Ма ці («Ай чы на» К. Чор на га), Вяр біц кая 

(«Пя юць жаў ру-
кі» Я. Ку па лы) і 
ін шыя. Вы со кім 
май стэр ствам 
ад зна ча ны кла-
січ ныя ро лі рус-
кай і за меж най 
дра  ма  т ур  г і і . 
Вы сту па ла на 

ра дыё, зды ма ла ся ў кі на філь мах «Хто смя-
ец ца апош нім» і «Га дзін нік спы ніў ся апоў на-
чы». Лаў рэ ат ка Дзяр жаў най прэ міі СССР 
(1951). Па мер ла ў 1977 го дзе.

1932 год — пры ня та ра шэн не СНК 
БССР аб ства рэн ні ў сіс тэ ме 

Ака дэ міі на вук ба та ніч на га са ду. Пад яго 
бы ла ад ве дзе на пля цоў ка ў 106 га, якая 
ра ней на ле жа ла Усе бе ла рус кай сель ска-
гас па дар чай і пра мыс ло вай вы ста ве. Да 
па чат ку вай ны рас лін ны мі ка лек цы я мі ўжо 
бы ло за ня та 55% пло шчы. З 1967 го да 
мае пра вы на ву ко ва-да след ча га ін сты-
ту та.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, пісь мен нік:

«Сто ма — смерць. Ідзі вы шэй сіл 
сва іх, і ста неш жыць доў га».

А яшчэ быў
та кі вы па дак...

ПАД ЧАС ЧЭМ ПІ Я НА ТУ 
НА ДЭЛЬ ТАП ЛА НЕ
НЕ ПА ЛЯ ТА ЕШ

З 9 па 25 мая ўво дзіц ца за-
ба ро на на вы ка нан не па лё-
таў лёг кіх і звыш лёг кіх ля-
таль ных апа ра таў авія цыі 
агуль на га пры зна чэн ня над 
тэ ры то ры яй Мін ска і Мін скай 
воб лас ці, па ве да мі лі ў прэс-
цэнт ры Мі ніс тэр ства транс-
пар ту і ка му ні ка цый.

У ад па вед нас ці з па тра ба ван-
ня мі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 
па за бес пя чэн ні гра мад скай бяс-
пе кі ў пе ры яд пра вя дзен ня чэм-
пі я на ту све ту па ха кеі з шай бай, 
дэ парт амен там па авія цыі Мін-
т ран са ўво дзіц ца вы шэй зга да ная 
за ба ро на для са ма лё таў, вер та-
лё таў, пла не раў, дэль тап ла наў, 
цеп ла вых аэ ра ста таў і ін шых ля-
таль ных апа ра таў.

Пры вы яў лен ні ў па вет ра най 
пра сто ры над тэ ры то ры яй Мін ска 
і Мін скай воб лас ці ля таль ных апа-
ра таў, якія вы кон ва юць не санк цы-
я на ва ныя па лё ты, да іх ула даль ні-
каў і асоб, якія пры цяг ва юц ца да 
ар га ні за цыі і вы ка нан ня па лё таў, 
бу дуць пры мац ца са мыя стро гія 
ме ры ад каз нас ці, уста ноў ле ныя 
за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


