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ООО «Стильный дом» – это: 
• комплекты энергосберегающих 

жилых домов по проектам 
заказчика или типовым проектам 
из SIP-панелей или несъемной 
опалубки собственного 
производства 

• SIP-панели (применяемые 
для строительства 
каркасно-панельных домов)

• блоки несъемной опалубки 
(стеновые, угловые, 
фундаментные)

• строительство теплых гаражей 
из SIP-панелей 
и несъемной опалубки

• распил древесины
• продажа древесины 

(половая доска, вагонка, блок-хаус)
• пенопласт всех марок 
• дачная, садовая мебель из массива 

У
Н

П
 3

9
0

4
3

1
0

0
1

Да пер шын ства све ту 
па ха кеі На цы я наль ны 
банк Бе ла ру сі вы пус ціў 
10 ты сяч па мят ных ма нет.

— Ра бо та па пад рых тоў-
цы ма нет, пры све ча ных гэ-
тай па дзеі, ажыц цяў ля ла ся 
Нац бан кам на пра ця гу двух 
апош ніх га доў, — ка жа Аляк-
сандр ПРЫ ШЧЫЦ, на мес нік 
стар шы ні праў лен ня На цы я-
наль на га бан ка. На пры кан цы 
2012-га бы ло аб' яў ле на пра 
вы пуск у аба ра чэн не па мят ных 
ма нет «Чэм пі я нат све ту па ха кеі 
2014 го да. «Мінск-Арэ на», а ў 
2013 го дзе — «Чэм пі я нат све ту 
па ха кеі 2014. «Чы жоў ка-Арэ-
на». Ма не ты вы раб ле ны з се-
раб ра, мед на-ні ке ле ва га спла ву 
і ад ча ка не ны па 5 ты сяч штук 
кож на га на мі на лу.

— Ста я ла за да ча за фік са-
ваць на ма не тах асноў ныя спар-
тыў ныя па бу до вы, на якіх бу дзе 
пра хо дзіць чэм пі я нат све ту па 
ха кеі, — «Мінск-Арэ на» і «Чы-
жоў ка-Арэ на», — пры зна ец ца 
Ак са на НА ВА СЁ ЛА ВА, га лоў-

ны спе цы я ліст-мас так На цы-
я наль на га бан ка. — Як на ра-
дзіў ся воб раз ха ке іс таў? Так, я 
вы ву ча ла фо та здым кі, але кан-
крэт ных ха ке іс таў не ад люст-
роў ва ла. Гэ та збор ны воб раз. 
Да рэ чы, ра ней я ўжо пра ца ва ла 
са спар тыў най тэ ма ты кай. Мая 
пер шая ма не та бы ла пры све ча-
на ве ла спор ту.

Кошт на ма не ты так са ма 
ўжо вя до мы. За ся рэб ра ныя 
не аб ход на вы клас ці 350 ты-
сяч руб лёў, а за мед на-ні ке-
ле выя — 50 ты сяч. На быць іх 
мож на ў пад раз дзя лен нях Нац-
бан ка і ка мер цый ных бан ках, 
якія зна хо дзяц ца не па да лёк ад 
мес цаў пра вя дзен ня спа бор ніц-
тваў.

Пас ля буй нога паражэння 
ад амерыканцаў 
наступны матч беларускіх 
хакеістаў супраць 
каман ды Казахста на 
ўспрымаўся як шанц 
на рэ абілітацыю. І хлоп цы 
Гле на Хэнлана не пад-
вялі — 4:1 і неабходныя 
тры ач кі ў кішэ ні.

Тым не менш старт па ядын-
ку ў на шай ка ман ды не атры-
маў ся: на пя тай хві лі не пра пус-
ці лі крыўд ную шай бу. А вось 
у дру гім пе ры я дзе бе ла ру сы 
амаль што не пад пус ка лі са-
пер ні каў да сва іх ва рот і пры 
гэ тым са мі рэа лі за ва лі два мо-
ман ты — вы лу чы лі ся Анд рэй 
Сця па наў і Мі ка лай Ста сен ка. 
Тон апош няй двац ца ці хві лін цы 

за даў Сяр гей Кас ці цын, пра-
вёў шы хут кую ата ку. А тлус тую 
кроп ку ў мат чы па ста віў Аляк-
сей Ка люж ны, за біў шы сваю 
пер шую шай бу на чэм пі я на це 
за ча ты ры се кун ды да фі наль-
най сі рэ ны!

Пас ля мат ча ка пі тан бе ла-
рус кай збор най Аляк сей КА-
ЛЮЖ НЫ ў раз мо ве з ка рэс пан-
дэн там «Звяз ды» рас па вёў пра 
тое, як ка ман да рых та ва ла ся да 
гуль ні з Ка зах ста нам: «На пя рэ-
дад ні збі ра лі ся з ка ман дай, трэ-
нер скім шта бам, пра гля да лі за пі-
сы гуль няў «Ба ры са» (на стаў нік 
збор най Ка зах ста на Ары-Пе ка 
Се лін трэ ні руе «Ба рыс». — Аўт.). 
І зы хо дзя чы з та го, што яны дэ-
ман стра ва лі ў се зо не, бу да ва лі 
план на матч. У скла дзе збор най 

Ка зах ста на ні чо га не ча ка на га 
для нас не бы ло. Так, з'я ві ла ся 
не каль кі доб рых хлоп цаў з ра сій-
скіх ка манд КХЛ, але гэ та іс тот-
на не паў плы ва ла на іх дзе ян ні. 
Пас ля па пя рэд ня га па ра жэн ня 
для нас важ на бы ло на кі ра ваць 
спар тыў ную злосць у пра віль нае 
рэ чы шча, каб не па чаць гу ляць 
жорст ка, «фа ліць»... Вель мі рад, 
што ў нас гэ та атры ма ла ся».

Да рэ чы, га лоў ны трэ нер 
бе ла рус кай збор най Глен 
ХЭНЛАН так са ма ад зна чыў 
гра мат ную гуль ню сва іх па да-
печ ных:

— За да во ле ны лі да ра мі ка-
ман ды. Сяр гей Кас ці цын вы-
дат на пра явіў ся бе на важ ных 
ад рэз ках. Па ра да ва лі аба рон-
цы, асаб лі ва трой ка Вол каў-
Яфі мен ка-Уга раў.

— У дру гой трой цы су-
праць ка за хаў згу ля лі Джэф 
Плат і Анд рэй Стась, а не 
Аляк сандр Кі та раў і Анд рэй 
Кас ці цын, як 
звы чай на...

— Шчы ра ка-
жу чы, не вель мі 
гля джу на спа-
лу чэн не тро ек, 

больш звяр таю ўва гу на тое, 
коль кі ча су ха ке іст пра вёў на 
лё дзе. Ма гу вас за пэў ніць, 
што ў на ступ ных мат чах Анд-
рэй Кас ці цын атры мае больш 
ча су.

— У швей цар скім вы дан-
ні з'я ві ла ся ін фар ма цыя пра 
тое, што вы — пе ра ем нік 
Шо на Сімп са на на па са дзе 

га лоў на га трэ не ра збор най 
Швей ца рыі...

— У гэ тым ар ты ку ле ня-
ма ма іх цы тат, вы каз ван няў, 
ка мен та ры яў, та му што іх, у 
прын цы пе, быць не мо жа. Я 
тут, каб вый гра ваць са збор-
най Бе ла ру сі!

З 7 мая па 27 лі пе ня ў Мін ску 
гас цюе шоу «Цырк бра тоў 
За па шных. Эмо цыі...». Як 
ака за ла ся, Эд гард ЗА ПА-
ШНЫ — не толь кі вы дат ны 
дрэ сі роў шчык, але і заў-
зя ты ама тар спор ту. Пра-
вя дзен не ў на шай кра і не 
чэм пі я на ту све ту да зво лі ла 
яму пад тры маць лю бі мую 
збор ную.

— Я «хва рэю» ў Мін ску не 
толь кі за збор ную Ра сіі, — пад-
крэс лі вае Эд гард. — Вось 
пас ля свай го шоу па спеў на 
трэ ці пе ры яд мат ча Бе ла ру сі з ЗША. Без у-
моў на, у бе ла ру саў атры маў ся не са мы леп шы па-
ча так, але я пад крэс лю, для мя не збор ная Бе ла ру сі 
з'яў ля ец ца дру гой ка ман дай, якую я пад трым лі ваю 
на чэм пі я на це, і я зы чу ёй доб рай гуль ні.

Гэ та да лё ка не пер шае пер шын ство све ту па 
ха кеі, якое я на вед ваю. Я быў свед кам пе ра мо гі 
збор най Ра сіі на чэм пі я на це ў Фін лян дыі (2012 
год. — Аўт.). Аса біс та так са ма зна ё мы з ха ке іс-
та мі. Ця пер ро бім ра зам з бра там усё для та го, 
каб яшчэ па ра лель на пра ца ваць. Та му і пры ня лі 
пра па но ву Бе ла рус ка га дзяр жаў на га цыр ка па-
чаць пра гра му фак тыч на ў тыя дні, ка лі рас пач-
нец ца ха кей ны тур нір. Су мя шчаю пры ем нае з 
ка рыс ным. Я ма гу ха кей гля дзець не толь кі праз 
тэ ле ба чан не, але і ўжы вую.

— Як лі чы це, ці здо лее збор ная Ра сія пе ра-
маг чы ўсіх тых, хто ёй па гра жае?

— Ха ке іс ты збор най Ра сіі пры еха лі ў Мінск з 
ін шым на стро ем, чым бы лі на Алім пі я дзе. І матч са 
Швей ца ры яй пра дэ ман стра ваў, што мы мо жам за-
кід ваць у тым лі ку і на 13-й се кун дзе. Акра мя та го, 

ба лель шчы кі на ўрад ці да ру юць 
збор най дру гое пра валь нае вы-
ступ лен не за адзін год. Ве даю, 
што ў скла дзе ад бы лі ся зме ны. 
Дай, Бо жа, каб яны да па маг лі.

Да вай це га ва рыць шчы ра. 
Ка над цы да гэ та га пер шын-
ства не ста вяц ца так сур' ёз на, 
як збор ная Ра сіі. Та му тут трэ ба 
звяр таць ува гу не на Ка на ду, а 
на шве даў, фі наў, якія, як і мы, 
пры еха лі сю ды «па мі раць» і ад-
стой ваць го нар свай го сця га.

— Ці ка ва, а ў якім уз рос це 
вы за ці ка ві лі ся ха ке ем?

— Я на ра дзіў ся ў Са вец кім Са ю зе. І, на пэў на, 
з са ма га на ра джэн ня стаў заў зя та рам збор най 
СССР. Мы ўсе лю бі лі ха кей, мы ўсе бы лі вы ха-
ва ны на ім. 

— Нех та з ха ке іс таў на ве дае ва ша вы ступ-
лен не ў цыр ку?

— Для іх усіх гуль ня сён ня ста іць на пер шым 
мес цы. І пра па ноў ваць ім на ве даць вы ступ лен не 
бы ло б не як ня пра віль на. Праў да, яны ве да юць, 
што мы ў Мін ску, і мы бу дзем ра ды, ка лі ха ке іс-
ты прый дуць да нас пад час пер шын ства ці пас ля 
яго за вяр шэн ня. Ад нак гэ та на ўрад ці зда рыц ца. 
Жорст кія ка манд ныя пра ві лы дык ту юць най перш 
дыс цып лі ну. Яны ця пер у ка зар мен ных умо вах. 
На пэў на, так і па він на быць.

— Да рэ чы, ці ад чу лі спе цы фі ку мінск ага 
чэм пі я на ту све ту?

— Са ма ат мас фе ра го ра да, па чы на ю чы з аэ-
ра пор та, свед чыць, што кра і на жы ве ха ке ем. І той 
спа кой, уз ро вень бяс пе кі, які ство ра ны ў Мін ску, 
пры му шае ў да лей шым ву чыц ца ў вас. Па го ра-
дзе ха дзіць не страш на. Ба лель шчы кі так са ма 
па вод зяць ся бе па зі тыў на.

«Смач ныя» фак ты 
чэм пі я на ту

Пер шы гол на чэм пі я на це за біў ра сій-
скі ха ке іст Сяр гей Плот ні каў, які «рас пя-
ча таў» ва ро ты швей цар цаў на 13-й се-
кун дзе стар та ва га па ядын ку тур ні ру.

Матч-рэ ванш Ра сія — Фін лян дыя са-
браў 13 734 гле да чы. Па куль гэ та рэ корд 
на вед валь нас ці.

Бе ла рус кі фор вард Анд рэй Сця па-
наў, які за біў па ад ной шай бе ў ва ро ты 
аме ры кан цаў і ка зах стан цаў, ува хо дзіць 

у лік леп шых бам бар дзі раў тур ні ру.

Пер шай сен са цы яй чэм пі я на ту ста ла па ра жэн не алім пій скіх 
чэм пі ё наў Со чы, збор най Ка на ды, ад ка ман ды Фран цыі. Не ча ка-
насць зда ры ла ся ў дзень ад крыц ця пла не тар на га пер шын ства.

Бе ла рус кія ха ке іс ты — пер шыя на тур ні ры, ка му ўда ло ся 
за біць шай бу ў мен шас ці. На 42-й хві лі не мат ча Бе ла русь — 
Ка зах стан вы зна чыў ся Сяр гей Кас ці цын.

Са мы хут кі гол на ра хун ку чэш ска га ха ке іс та То ма ша Герт ля. 
У мат чы су праць шве даў фор вард збор най Чэ хіі рэа лі за ваў ата ку 
на 8-й се кун дзе су стрэ чы.

Аба рон ца збор най Бе ла ру сі Ула дзі мір Дзя ні саў пра вёў 
100-ы матч за на цы я наль ную ка ман ду. У юбі лей ным мат-
чы су праць ка зах стан цаў ха ке іст ад даў га ля вую пе ра да чу 
Аляк сею Ка люж на му.

Фор вард ра сій скай збор най Ва дзім Шчы па чоў пра вёў са мы 
не бяс печ ны сі ла вы пры ём пер шых дзён тур ні ру: су тык нен не з 
фін скім ха ке іс там Пе ка Ёр ма ка пры вя ло да шпі та лі за цыі прад-
стаў ні ка су омі. Га лоў ны трэ нер ка ман ды Фін лян дыі за явіў, што 
Ёр ма ка вы быў да кан ца чэм пі я на ту.

Фак ты збі ра ла Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Гос ці чэм пі я на ту све ту па ха кеі ўпа да ба лі на-
цы я наль ную бе ла рус кую кух ню. Са май лю бі-
май стра вай, і гэ та ад зна ча юць ра бот ні кі гра-
мад ска га хар ча ван ня, з'яў ля юц ца дра ні кі.

Што ты чыц ца баў лен ня ча су, па вод ле ін фар-
ма цыі рэс пуб лі кан ска га шта ба Мі ніс тэр ства ганд-

лю па ар га ні за цыі ганд лё ва га і бы та во га аб слу-
гоў ван ня, ар га ні за цыі хар ча ван ня ўдзель ні каў і 
гас цей чэм пі я на ту све ту па ха кеі, шмат лі кія гос ці 
з за да валь нен нем на вед ва юць гіс та рыч ны комп-
лекс «Лі нія Ста лі на». Што дзень удзел у ме ра-
пры ем ствах, якія ар га ні зу юц ца тут, бя руць да 
15 ты сяч ча ла век.

ЛІК ПЕ РА МО ГАМ — 
АД КРЫ ТЫ!

«Зы чу бе ла ру сам доб рай гуль ні»

Ха кей на ма не тах

Ме на ві та яму 11 мая ў ін-
тэр ак тыў ным га ла са ван ні 
ад да лі пе ра ва гу гле да чы 
тэ ле вер сіі пер ша га ў на-
шай кра і не кон кур су муж-
чын скай пры га жос ці. За 
зван не леп ша га з леп шых 
спа бор ні ча лі 15 фі на ліс таў, 
ада бра ныя з больш як ты-
ся чы кан ды да таў з роз ных 
кут коў на шай кра і ны.

«Міс тар Бе ла русь 2014» 
Кі рыл Ды цэ віч — ура джэ нец 
го ра да Бя ро зы, што на Брэст-
чы не. Хло пец ву чыц ца на 2-м 
кур се ак цёр ска га фа куль тэ та 
Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ-
міі мас тац тваў і ма рыць зра біць 
кар' е ру ў кі но. Да рэ чы, ра дас цю 
ад пе ра мо гі ў кон кур се хло пец 
па дзя ліў ся най перш з баць ка мі і 
ўра чыс та па абя цаў зра біць усё, 
каб тыя бы лі шчас лі вы мі.

У якас ці га лоў на га пры за 
«Міс тар Бе ла русь» атры маў ад 
ар га ні за та раў — тэ ле ка на ла 
АНТ — па да рож жа па Ке ніі, ку-
ды ўва хо дзіць па лёт на па вет ра-
ным ша ры і са фа ры-тур, пад час 
яко га мож на бу дзе ўба чыць у 
пры род ных умо вах эк за тыч ную 
аф ры кан скую фаў ну. Пер шы і 
дру гі ві цэ-міс тар — гэ тыя ты-
ту лы да ста лі ся хі рур гу з Го ме-
ля, узор на му сем' я ні ну і баць ку 
4-га до вай дач кі Паў лу Ба ка-
на ву і вы пуск ні ку фа куль тэ та 
фіз куль ту ры Ма зыр ска га пе да-
га гіч на га ўні вер сі тэ та, трэ не ру 
па фіт не се Аляк санд ру Па рхі-
мо ві чу — ад зна ча ны гра шо вы мі 
ўзна га ро да мі.

Зван не «Міс тар стыль» атры-
маў Сяр гей Бін да лаў, «Міс та рам 
фо та» суд дзі пры зна лі Юрыя 
Лу цэн ку. «Міс та рам муж чын-
ская са лі дар насць» са мі ўдзель-

ні кі на зва лі ар тыс та Яна Ма ер-
са. Най леп шым ат ле там стаў 
Сяр гей Са сноў скі — «Міс тар 
фіт нес», а ў спар тыў ных да сяг-
нен нях пер шын ство атры маў 
Кан стан цін Бель скі. «Міс тар 
гля дац кіх сім па тый» Сяр гей 
Чэр він скі атры маў, акра мя гля-

дац ка га пры знан ня, спе цы-
яль ны прыз — ра ман тыч ныя 
вы хад ныя ў Мір скім за мку.

— Ці возь ме бе ла рус кі 
«міс тар» удзел у кон кур се 
«Міс тар све ту»? — па ці ка-
ві лі ся мы ў рэ жы сё ра-па ста-
ноў шчы ка шоу «Міс тар Бе-
ла русь», кі раў ні ка ды рэк цыі 
спец пра ек таў АНТ Ан жэ лі ны 
Мі куль скай.

— На жаль, не — пра па но-
ва ад ар га ні за та раў кон кур-
су «Міс тар све ту» прый шла 
да нас за поз на, і мы ўжо не 
па спя ва лі ад пра віць за яў ку. 
Але ў бу ду чы ні бу дзем тры-
маць з імі су вязь, і, ду маю, 
бе ла ру сы атры ма юць та кую 
маг чы масць.

Да рэ чы, пра бу ду чы ню. 
Фес ты валь пры га жос ці пла-

ну ец ца за ха ваць ме на ві та ў та-
кім фар ма це, як і сё ле та: кон-
курс ся род муж чын, дзяў чат і 
за муж ніх жан чын — і на да лей 
пра во дзіць раз на 2 га ды.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

СА МЫ-СА МЫ!..
Ула даль ні кам ты ту ла «Міс тар Бе ла русь» 

стаў 21-га до вы сту дэнт 
Ака дэ міі мас тац тваў Кі рыл Ды цэ віч
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Матэрыялы падрыхтавалі Та рас ШЧЫ РЫ, Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ, Сяр гей РА СОЛЬ КА. Фота Анатоля КЛЕШЧУКА, Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Хто лепшы?Хто лепшы?  ��

За поў не ныя пад за вяз ку тры бу ны «Мiнск-
Арэ ны» бы ло не стры маць, не су цi шыць. 
Яны ўсю гуль ню апан та на гна лi бе ла рус-
кiх ха ке iс таў на пе рад — да швей цар скiх 
ва рот. Гуль ня, мiж iн шым, са ма бы ла не 
менш клас най, чым ан ту раж: з пры го жы-
мi кiд ка мi, са ма ад да ны мi дзе ян ня мi ха ке-
iс таў i вы дат ны мi сэй ва мi ва ра та роў.

Яшчэ за дзе сяць хвi лiн да за вяр шэн ня па я-
дын ку бе ла ру сы са сту па лi 2:3, але пры го жы 
трап ны стрэл Сяр гея Кас цi цы на зноў ад ра дзiў 
iнт ры гу су праць ста ян ня. «За бi вай!» — пад ба ра-

бан ны бой у ты ся чы га ла соў кры ча лi заў зя та ры. 
Не ве даю, цi па чуў iх Мi ха iл Гра боў скi, але як 
толь кi ён атры маў шай бу, ра кетай па нёс ся да 
гас ця вых ва рот i эфек тыў ным пры ёмам пе рай-
граў Ры та Бэ ра. 4:3 — га лоў ным за ста ва ла ся 
да тры ваць да кан ца, i на ша ка ман да гэ та зра бi-
ла. Та кi ха кей нам па трэб ны!

— Сён ня ха кей ны бог быў на на шым ба ку, — 
пры знаў ся пас ля су стрэ чы Ула дзi мiр Дзя нi саў, 
аба рон ца збор най Бе ла ру сi. — Мы на строй-
ва лi ся на матч i бы лi вель мi ма ты ва ва ныя. Та кiя 
мат чы ба лель шчы кам па да ба юц ца.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Гульня, якая вар тая ўва гi!


