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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.02 20.16 14.14
Вi цебск — 5.49 20.09 14.20
Ма гi лёў — 5.53 20.07 14.14
Го мель — 5.53 20.00 14.07
Гродна — 6.18 20.31 14.13
Брэст    — 6.22 20.28 14.06

Iмянiны
Пр. Аляксея, Марка, Мікалая, 
Палікарпа, Платона, Сямёна. 
К. Аліцыі, Апалонія, Багуслава.

Месяц
Поўня 15 красавіка. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна. 
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ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; 
«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
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.

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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МІЖ НА РОД НЫ ДЗЕНЬ ПОМ НІ КАЎ І ГІС ТА РЫЧ НЫХ МЕС ЦАЎ (Дзень су-
свет най спад чы ны). Уста ноў ле ны ў 1983 го дзе ра шэн нем Ге не раль най 
кан фе рэн цыі ЮНЕС КА па пра па но ве Між на род на га са ве та па пы тан нях 
ахо вы пом ні каў і сла ву тых мес цаў (ІКА МОС). Упер шы ню ад зна чаў ся ў 
1984 го дзе.

1814 год — 20 га доў та му на ра дзіў ся (го рад Ла гойск) Яў ста фій Пі е віч 
Тыш ке віч, бе ла рус кі ар хе о лаг, гіс то рык, эт ног раф, края зна вец. 

Адзін з за сна валь ні каў на ву ко вай бе ла рус кай ар хеа ло гіі. Га на ро вы член Пе-
цяр бург скай і Стак голь мскай АН, Лон дан ска га ар хеа ла гіч на га ін сты ту та. З 
1840 го да — па пя чы цель школ Ба ры саў ска га па ве та. У 1843-м з мэ тай ар хеа-
ла гіч ных і гіс та рыч ных да сле да ван няў на ве даў Шве цыю, Фін лян дыю і Да нію. У 
1847 го дзе — у Мін ску: член ча со вай ка мі сіі па збо ры і вы дан ні ста ра жыт ных 
ак таў, гра мат і пры ві ле яў XV–XVІІІ стст. га ра доў Мін скай гу бер ні, ку ра тар Мін-
скай гім на зіі. Да сле да ваў кур га ны на Мін шчы не і ў Літ ве. Адзін са ства раль ні-
каў Ла гой ска га му зея ста ра жыт на сцяў і за сна валь нік та ко га ж му зея ў Віль ні. 
За сна валь нік і стар шы ня Ві лен скай ар хеа ла гіч най ка мі сіі. Аў тар кніг «Апі сан не 
Ба ры саў ска га па ве та», «Ар хеа ла гіч ныя да сле да ван ні пом ні каў ра мёст ваў у 
ста ра жыт най Літ ве і Ру сі Лі тоў скай», ус па мі наў пра В. Вань ко ві ча, Я. Рус тэ ма, 
І. Ходзь ку і ін шых. Збі раў бе ла рус кі фальк лор і пі саў сты лі за ва ныя пад яго вер-
шы. Па мёр у 1873 го дзе.

1903 год — на ра дзіў ся (вёс ка Па бо ка ві чы Баб руй ска га па ве та) Пла тон 
Га ла вач, бе ла рус кі пісь мен нік і гра мад скі дзе яч. Быў ад ным з кі-

раў ні коў лі та ра тур ных ар га ні за цый «Ма лад няк» і Бе лАПП, рэ дак та рам га зе ты 
«Чыр во ная зме на», ча со пі саў «Ма лад няк» і «По лы мя». Аў тар ра ма на «Скрозь 
га ды», збор ні каў апа вя дан няў «Дро бя зі жыц ця», «Хо чац ца жыць», апо вес ці 
«Пе ра па лох на за го нах», а так са ма пуб лі цыс тыч ных і лі та ра тур на-кры тыч ных 
ар ты ку лаў. У 1937-м быў арыш та ва ны і пры су джа ны да рас стрэ лу. У 1956 го-
дзе рэ абі лі та ва ны.

1923 год — за сна ва на спар тыў нае та ва рыст ва «Ды-
на ма». «Сі ла — у ру ху». Ужо больш за 80 га доў 

за ста ец ца ня змен ным ло зунг ад на го з са мых па пу ляр ных на 
пост са вец кай пра сто ры спар тыў ных та ва рыст ваў. «Ды на ма», 
ство ра нае 18 кра са ві ка 1923 го да, аб' яд на ла ў сва іх шэ ра гах 
су пра цоў ні каў і ва ен на слу жа чых ор га наў і вой скаў бяс пе кі і пра-
ва па рад ку, чле наў іх сем' яў, а так са ма ўсіх ама та раў фі зіч най 
куль ту ры і спор ту. Ня стрым ны рост ды на маў ска га спар тыў-
на га ру ху і па спя хо выя пас ля ва ен ныя вы ступ лен ні спарт сме-
наў ды на маў цаў на між на род най спар тыў най арэ не спры я лі рос ту аў та ры тэ ту 
та ва рыст ва ўнут ры кра і ны і за мя жой. Ця пер «Ды на ма» бе раж лі ва за хоў вае і 
пад трым лі вае слаў ныя тра ды цыі, за кла дзе ныя міль ё на мі лю дзей не каль кіх па-
ка лен няў, якія прай шлі ды на маў скую шко лу.

Ры гор БА РА ДУ ЛІН, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Ра дасць чуе толь кі ся бе, як і ма ла досць».

18
красавіка

НА РО ДЖА НЫЯ

Яны зма га юц ца не толь кі за свае ін та рэ сы, але і за 
пра вы менш шчас лі вых і ўда члі вых, га то вы склас ці га-
ло вы за свае пе ра ка нан ні. Вель мі асця рож на па ды хо-
дзяць да дзе ла вых ад но сін; з бо ку бліз кіх ча ка юць не 
толь кі лю бо ві, але і па ва гі. Яны ня суць на са бе ад бі так 
вы са ка род нас ці і ве лі чы. Іх ін стынкт аба рон цы рас паў-
сюдж ва ец ца не толь кі на сяб роў і сям'ю, але і на ка лег. 
Не да хоп на ро джа ных 18 кра са ві ка — стры ма насць у 
пра яў лен ні па чуц цяў; ка лі ж вы ха ду эмо цый ні чо га не 

пе ра шка джае, то ста ноў чая энер гія, якую яны вы лу ча юць, са праў ды 
бяз меж ная.

Кот ча ла ве ку ся бар, гас па дар і цар.

— Я пе ра тва ру тваё жыц цё ў пек ла! 
Я ад бя ру ўсё, што ты лю біш!

— Так-так, мне рас па вя да лі, што вы 
доб ры ды е то лаг.

Ста дыі рос ту ба ра ды:
1. Сек сі.
2. Ты дзень у за поі.
3. Ка пі тан да лё ка га пла ван ня.
4. Ва ен на па лон ны.
5. Свя тар.
6. Бомж.
7. Вядзь мак.

— Што на огул за пра фе сія ў ця бе 
та кая — кі но лаг?

— Не твая са ба чая спра ва.

У Мінск на ты дзень з'е ха лі ся «са праў ды са мыя» мод ныя жы ха ры на шай 
кра і ны. На пля цоў цы вы ста вач на га цэнт ра «Бел Экс па» свае ка лек цыі се-
зо на во сень-зі ма 2014 прэ зен та ва лі та ле на ві тыя ды зай не ры. «Ліч ба во сем 
мае сім ва ліч нае зна чэн не «бяс кон цас ці», — рас ка за ла ў сва ім зва ро це 
кі раў нік BFW Яні на Ган ча ро ва. — Бяс кон цая лю боў, бяс кон цае імк нен не 
да раз віц ця і пра фе сій на га рос ту, а так са ма бяс кон цае жа дан не ба чыць 
усё леп шае для на шых бу ду чых па ка лен няў».

На дзея БУ ЖАН, фо та аў та ра.

Хва ро бы сіс тэ мы кро ва зва ро-
ту зай ма юць вя ду чае мес ца 
ся род усіх пры чын смер ці ў 
боль шас ці эка на міч на раз ві тых 
кра і нах све ту. У на шай кра і не 
гэ тыя хва ро бы зай ма юць пер-
шае мес ца ся род пры чын ін-
ва лід нас ці. Су свет ная ар га ні-
за цыя ахо вы зда роўя звяр тае 
ўва гу кра ін на тое, што са май 
вер най пра фі лак ты кай у гэ тым 
вы пад ку з'яў ля ец ца не ме ды-
цы на, а зда ро вы лад жыц ця, 
на гад вае га лоў ны па за штат ны 
кар ды ё лаг Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
ды рэк тар РНПЦ «Кар дыя-
ло гія», док тар ме ды цын скіх 
на вук, пра фе сар Аляк сандр
МРО ЧАК.

На «сар дэч нае» зда роўе кож на га 
з нас уплы вае вя лі кая коль касць мо-
ман таў. Гэ та і агуль ная ін фар ма ва-
насць па тэ ме, і ха рак тар хар ча ван ня, 
і вы трым лі ван не са ні тар ных нор маў, і 
да ступ насць мед пас луг. Ма юць зна-
чэн не і па мер да хо ду, аду ка цый ны 
ўзро вень, умо вы пра цы.

Вось на што звяр та юць ува гу, ка лі 
ка жуць аб спры ян ні сар дэч на-са су-
дзіс тым за хвор ван ням:

Па жы лы ўзрост, муж чын скі  �
пол, ге не ты ка, ана та міч ныя, фі зі я ла-
гіч ныя, ме та ба ліч ныя (бія хі міч ныя) 
асаб лі вас ці.

Ар тэ рыя льная гі пер тэн зія,  �
атлус цен не і ха рак тар раз мер ка ван-
ня тлу шчу ў ар га ніз ме, цук ро вы дыя-
бет.

Не зба лан са ва нае хар ча ван не,  �
ку рэн не, ніз кая ру халь ная ак тыў-
насць, ужы ван не ал ка го лю, ніз кая 
стрэ саў стой лі васць.

Най боль шы ўклад у ры зы ку рап-
тоў най смер ці ўно сяць тры асноў ныя 
фак та ры: ар тэ рыя льная гі пер тэн зія, 
гі пер ха лес тэ ры не мія і ку рэн не.

Атэ раск ле роз
Гэ та пра цэс ад кла дан ня ліш ку лі-

пі даў (тлу шчаў) у сцен ках ар тэ рый. 
Хут касць та ко га пра цэ су ў кож на га 
свая (іс тот на па ска ра юць яго тое ж 
ку рэн не, уз рост пас ля 55–60 га доў 
і інш.). У рэш це рэшт гэ та зву жае 
пра свет ар тэ рыі, што аб ця жар вае 
да стаў ку кіс ла ро ду да ор га наў. Пер-
шы мі на па ру шэн не рэ агу юць сэр ца 
і га лаў ны мозг.

Гі пер ха лес тэ ры не мія
Гэ та па ру шэн не пра цэ су ўтва рэн-

ня, аб ме ну і вы вя дзен ня з цыр ку ля-
цыі лі пап ра тэ і даў і тлу шчаў. Ха лес-
тэ рын — тлу шча па доб нае рэ чы ва, 
якое ўва хо дзіць у састаў усіх ор га наў і 
тка нак. Ён жыц цё ва не аб ход ны ча ла-

ве ку. Боль шая част ка вы пра цоў ва ец-
ца ў пе ча ні. Акра мя та го, па сту пае з 
ежай. У кры ві ха лес тэ рын звяз ва ец ца 
з бял ком, і гэ тыя час цін кі на зы ва юц ца 
лі пап ра тэ і да мі. Яны бы ва юць ніз кай 
і вы со кай шчыль нас ці. Пер шыя — 
«дрэн ныя», па коль кі спры я юць за-
ку пор цы са су да, дру гія — «доб рыя», 
бо вы вод зяць ха лес тэ рын са сце нак 
са су даў. Ёсць яшчэ нейт раль ныя тлу-
шчы — трыг лі цэ ры ды, якія па сту па-
юць у ар га нізм з ежай. Яны амаль 
не ўдзель ні ча юць у раз віц ці атэ ра-
ск ле ро зу, ад нак іх вы со кі ўзро вень 
лі чыц ца не спры яль ным. Па ўзроў ні 
трыг лі цэ ры даў урач мяр куе аб тым, 
на коль кі дас ка на ла па цы ент вы трым-
лі вае ды е ту.

Нор ма ха лес тэ ры ну і яго склад-
ні каў па вод ле ін фар ма цыі Еў ра пей-
ска га та ва рыст ва кар ды ё ла гаў:

агуль ны ха лес тэ рын  �
< 5,0 ммоль/л 

лі пап ра тэ і ды ніз кай шчыль нас ці  �
< 3,0 ммоль/л 

лі пап ра тэ і ды вы со кай шчыль- �
нас ці > 1,0 ммоль/л (муж чы ны) 
> 1,2 ммоль/л (жан чы ны) 

трыг лі цэ ры ды < 1,7 ммоль/л  �
Ка лі па каз чы кі вы хо дзяць за гэ-

тыя ме жы, ры зы ка пра грэ са ван ня 
атэ раск ле ро зу ўзрас тае. Для вы-
праў лен ня сі ту а цыі ў пер шую чар гу 
пры зна ча ец ца жорст кая ды е та. За 
вы клю чэн нем рэд кіх вы пад каў спад-
чын най гі пер ха лес тэ ры не міі, уз ро-
вень ха лес тэ ры ну, як пра ві ла, звя за-
ны з ня пра віль ным хар ча ван нем.

Не аб ход на ўжы ваць:
— менш со лі;
— больш пра дук таў, ба га тых на 

ка лій і маг ній (мар ская ка пус та, ра зы-
нкі, бу ра кі, аб ры ко сы, ка бач кі, гар буз, 
грэч ка);

— больш фрук таў і га род ні ны;
— уме ра на — ма лоч ныя абяс тлу-

шча ныя пра дук ты;
— ры бу і птуш ку без ску ры за мест 

чыр во на га мя са;
— 2–3 яй кі на тыд ні (бя лок мож на 

не аб мя жоў ваць).

Пра фі лак ты ка сар дэч на-
са су дзіс тых за хвор ван няў — 
гэ та:

1. Сіс та ліч ны ар тэ рыя льны ціск 
ні жэй за 140 мм рт. сл.

2. Ад сут насць ужы ван ня ты ту ню.

3. Агуль ны ха лес тэ рын ні жэй за 
5 ммоль/л.

4. Ха лес тэ рын лі пап ра тэ і даў ніз-
кай шчыль нас ці ні жэй за 3 ммоль/л.

5. 30 хві лін у дзень уме ра най фі-
зіч най ак тыў нас ці.

6. Што дзён нае ўжы ван не 5 фрук-
таў/га род ні ны (на прык лад, яб лык — 
морк ва — агу рок — гру ша — слі ва).

7. Ад сут насць атлус цен ня і цук ро-
ва га дыя бе ту.

8. Умен не спраў ляц ца са стрэ са-
вы мі сі ту а цы я мі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Ужо зу сім хут ка ста не вя до мым імя 
ўла даль ні цы ты ту ла На цы я наль на-
га кон кур су пры га жос ці «Міс Бе ла-
русь-2014», а так са ма пе ра мож цаў 
кон кур саў «Міс тар Бе ла русь» і «Мі сіс 
Бе ла русь», якія пра вод зяц ца сё ле та 
ўпер шы ню.

Як рас ка за лі ў прэс-
служ бе тэ ле ка на ла 
АНТ, які ла дзіць усе 
тры ме ра пры ем ствы, 
па вы ні ках кас тын гаў 
(яны ад бы лі ся яшчэ ў 
лю тым. — Аўт.) і да-
дат ко вых гу та рак за-
пра шэн ні на ўдзел у 
кон кур се «Міс Бе ла-
русь-2014» атры ма лі 
26 дзяў чат ва ўзрос це 
ад 18 да 25 га доў. Ся-
род пры га жунь больш 
за ўсіх мін ча нак і прад-
стаў ніц ста ліч най воб-
лас ці — 12 ча ла век. 
Ві цеб шчы ну і Ма гі лёў-
шчы ну прад стаў ля юць 
уся го па 4 дзяў чы ны, 
Гро дзен шчы ну — 1, а 
вось Брэст і воб ласць, 
атрым лі ва ец ца, у фі на-
ле спа бор ніц тва най-
пры га жэй шых бе ла ру сак удзел на огул не 
бя рэ. І гэ та пры тым, што ў мі ну лым дзве 
брас таў чан кі — Воль га Не ўдах у 2002-м і 
Юлія Скал ко віч у 2012-м — за ва ёў ва лі ты-
тул «Міс Бе ла русь»!

Усе дзяў ча ты ўжо са бра лі ся ў Мін ску для 
«апош ня га рыў ка». Што дня з імі пра цу юць 
сты ліс ты, фа то гра фы, вы клад чы кі На цы-
я наль най шко лы пры га жос ці рэ пе ці ру юць 
дэ фі ле, а прад зю сар ская гру па АНТ рых туе 
ўдзель ніц да фі наль на га тэ ле шоу. Да рэ чы, 
ужо сён ня на сай це тэ ле ка на ла пач нец ца 
гля дац кае га ла са ван не, па вы ні ках яко-
га ад на з кан кур сан так атры мае зван не 
«Міс Сім па тыя». А ўсе ас тат нія ўзна га ро-
ды, уклю ча ю чы га лоў ную — пе ра ход ную 
ка ро ну з бе ла га зо ла та, бу дуць пры су джа-
ны па вы ні ках фі на лу «Міс Бе ла русь-2014» 
2 мая.

Пра га ла са ваць мож на бу дзе і за хлоп-
цаў: 15 прад стаў ні коў моц най па ло вы ча ла-
вец тва па ка жуць ся бе — пры чым як вон ка-

вую пры ваб насць, так і ўнут ра ны змест — у 
кон кур се «Міс тар Бе ла русь». Пры больш 
піль ным вы ву чэн ні спі са фі на ліс таў вы-
свят ля ец ца, што ім ёны не ка то рых удзель-
ні каў нам доб ра зна ё мыя: на прык лад, Іван 
Шан гін зна ё мы пры хіль ні кам па пу ляр най 
му зы кі па гур це «Фе дэ ра цыя», а Ян Ма-

ерс — па пра цы ў 
но вым скла дзе ан-
самб ля «Ве ра сы». 
Так са ма ся род кан-
ды да таў — май-
стры спор ту, ак цё-
ры і ма дэ лі. Ся рэд-
ні ўзрост удзель-
ні ка — 24 га ды, і, 
на ту раль на, мож на 
па спра чац ца, ці ўсе 
яны «да рас лі» да 
зван ня «пер ша га 
хлоп ца ў кра і не». 
А мож на па ча каць 
яшчэ кры ху і па гля-
дзець на ўлас ныя 
во чы 30 кра са ві ка: 
бу дзе гэ та ці то спа-
бор ніц тва, ці то шоу 
муж чын скай пры га-
жос ці і са ма да стат-
ко вас ці. Тым больш 
што спе цы яль ным 

гос цем фі на лу «Міс тар Бе ла русь-2014» 
бу дзе гурт «ВІА Гра».

З 15 удзель ніц кон кур су пры га жос ці для 
за муж ніх жан чын і ма ці не ка то рыя так са ма 
ўжо не раз міль га лі ў свец кай хро ні цы: біз-
нес-лэ дзі Юлія Кур' ян — жон ка па пу ляр на га 
тэ ле вя ду ча га, Свят ла на Клі шэ віч — жон ка 
са ліс та гур та «Тяни-Тол кай», шмат дзет ная 
ма ці Воль га Жа дзе е ва — ства раль ні ца і га-
лоў ны рэ дак тар пар та ла пра мо ду… Тым не 
менш, ас тат нім удзель ні цам, са май ма лод-
шай з якіх 23 га ды, а ста рэй шай — кры ху 
больш за 40, так са ма ёсць чым здзі віць і 
ўра зіць пуб лі ку. На прык лад, яр кай па дзе-
яй шоу абя цае стаць дэ фі ле ўдзель ніц са 
сва і мі дзець мі. А вось дэ фі ле ў ку паль ні ках 
для за муж ніх пры га жунь не бу дзе. Чым яго 
за ме няць і што ста не га лоў ным пры зам 
для пе ра мож цы, да ве да ем ся 28 кра са ві ка 
пад час фі на лу або кры ху паз ней у тэ ле-
вер сіі на АНТ.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Мод ні кі
і мод ні цы
За вяр шыў ся вось мы 
бе ла рус кі ты дзень мо ды 
«Belarus Fashіon Week by 
Marko».

18 кра са ві ка — Дзень пра фі лак ты кі хва роб сэр ца 18 кра са ві ка — Дзень пра фі лак ты кі хва роб сэр ца   ��

ПРА ВЕ РЫМ ЦІСК, ВА ГУ, 
ХА ЛЕС ТЭ РЫН 

ХТО ВЫ, МІС?

Ка му пе рад асць у маі ка ро ну
«Міс Бе ла русь-2012» 
Юлія Скал ко віч?
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На цы я наль ныя кон кур сы пры га жос ці 
на блі жа юц ца да фі ні шу

— Ідэя ства рыць пра фе сі я наль ную ка ман ду ў 
на шым го ра дзе з'я ві ла ся на па чат ку го да. Да ру-
чэн не ар га ні за ваць ха кей ны ка лек тыў па сту пі ла 
ад гу бер на та ра Мін скай воб лас ці Ся мё на Ша-
пі ры, — пры зна ец ца спа дар Аляк сандр. — Для 
ажыц цяў лен ня за ду мы ў нас ужо ёсць ба за, умо вы 
для пад рых тоў кі ка ман ды бе ла рус кай эк стра лі гі. 
Свае па ядын кі ў маладзечанскім Ледовым палацы 
пра вод зяць ама тар скія ка ман ды. Да рэ чы, ха ке ем 
у на шым го ра дзе зай ма юц ца 110 дзя цей, з які мі 
пра цу юць 3 трэ не ры. І, як ба чым, ха кей у Ма ла-
дзеч не на мес цы не ста іць. Лі та раль на на днях, 
пас ля ад па вед най су стрэ чы гу бер на та ра, ста ла 
вя до ма, што пад свой па тра наж ка ман ду возь ме 
мін скае «Ды на ма», якое вы сту пае ў Кан ты нен-
таль най ха кей най лі зе. Наш ха кей ны ка лек тыў 
так са ма атры мае наз ву «Ды на ма». Прад стаў ні кі 
ста ліч на га клу ба ўжо пры яз джа лі да нас, вы ву ча лі 
ўмо вы пра жы ван ня, хар ча ван ня, гля дзе лі ба зу і 
за ста лі ся ўсім за да во ле ныя. Мяр кую, што ў лі пе ні 
ма ла дзе чан ская ка ман да рас пач не свой пер шы 
трэ ні ро вач ны збор. У жніў ні яе ча ка юць гуль ні 
Куб ка кра і ны, а пас ля — чэм пі я на ту Бе ла ру сі. 

Пла ну ец ца, што вы сту паць за ка ман ду бу дуць 
пе ра важ на ма ла дыя ха ке іс ты і тыя, хто па пэў ных 
пры чы нах не трап ляе ў асно ву мін скай дру жы ны. 
Як мяр ку ец ца, іх уз рост — ад 21 да 24 га доў.

— У ін тэр нэ це ўжо з'я ві ла ся ін фар ма цыя аб 
тым, што ка ман ду ўзна ча ліць Дзміт рый Краў-
чан ка, бы лы трэ нер гро дзен ска га «Нё ма на».

— Кант ракт з ім яшчэ не пад пі са ны, але ён 
зай ма ец ца пы тан ня мі кам плек та ван ня ка ман ды. 
Ха ке іс ты ця пер, па вя лі кім ра хун ку, ужо ёсць.

— Ці бу дзе дру жы на ква тэ ра вац ца ў Ма ла-
дзеч не?

— Так. Для пра жы ван ня гуль цам пра па ну ем 
гас ці ні цу на га рад скім ста ды ё не, якая раз лі ча на 
на 30 ча ла век. А ка лі нех та пры е дзе з сям' ёй, дык 
здо лее зняць у го ра дзе ква тэ ру. Хар ча вац ца гуль-
цы бу дуць у спар тыў на-за баў ляль ным цэнт ры, у 
якім пра цуе ка вяр ня і рэ ста ран. Ні я кіх праб лем у 
вы ра шэн ні ар га ні за цый ных пы тан няў я не ба чу.

— Мяс цо вых ба лель шчы каў вель мі хва люе 
і та кое пы тан не: як быць з фут бо лам, ка лі ў 
го ра дзе з'я віц ца вя лі кі ха кей? Ве даю, што ў 
фут ба ліс таў бы лі праб ле мы з гра шо вай пад-
трым кай.

— Мы пра цу ем у гэ тым кі рун ку і шу ка ем срод кі 
фі нан са ван ня фут боль най ка ман ды «Ма ла дзеч-
на-2013». Ду маю, што ў лю бым вы пад ку гэ тая 
ка ман да пры ме ўдзел у чэм пі я на це Бе ла ру сі па 
фут бо ле ся род ка манд дру гой лі гі.

Та рас ШЧЫ РЫ.

У Ма ла дзеч на прый дзе
вя лі кі ха кей На ха кей най кар це кра і ны з'я ві ла ся 

но вая кроп ка. У но вым се зо не Мін скую 
воб ласць на ля до вых пля цоў ках у 
ду э це з са лі гор скім «Шах цё рам» 
бу дзе прад стаў ляць ма ла дзе чан скае 
«Ды на ма». Пра спар тыў ныя пла ны, 
ства рэн не но вай ка ман ды «Звяз дзе» 
рас па вёў Аляк сандр КА ВА ЛЁЎ, 
за гад чык сек та ра cпорту і ту рыз му 
Ма ла дзе чан ска га рай вы кан ка ма.


