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9 студзеня 2017 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

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Агафіі, Зіновіі, Ігната, 
Ніканора, Пятра, Яфіма.
К. Ады, Дануты, Адрыяна, 
Вільгельма, Рыгора, Яна.

Месяц
Першая квадра 
05.01—11.01
Месяц у сузор’і Блізнят.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.24 17.11 7.47

Вi цебск — 9.21 16.53 7.32

Ма гi лёў — 9.14 17.01 7.47

Го мель — 9.03 17.05 8.02

Гродна — 9.38 17.27 7.49

Брэст — 9.31 17.36 8.05
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Яшчэ пяць дзён та му на-
двор'е бы ло «ча го ліп неш, і 
без ця бе го ра ча!», а по тым 
яно змя ні ла ся на «кла дзі ся 
по бач, мой цёп лень кі са-
бач ка!»

— У мя не бы ло цяж кае дзя-
цін ства — ад на цац ка драў ля-
ная, і тая да пад ло гі пры бі та.

— Глуп ства! У нас на ўсю 
сям'ю быў адзін тэ ле фон без 
ін тэр нэ ту і сэн сар на га эк ра на, 
і той да сця ны пры бі ты!

Пры хо джу да до му, на 
кух ні за піс ка: «Сын, боршч 

у каст ру лі. Ма ма», а звер ху 
ін шая: «Сын, пра бач, «Рол-
тан» — у ша фе. Та та».

— Док тар, жы вот ба ліць.
— Віс кі п'я це?
— Так.
— А ко лу?
— Так, з віс кі толь кі.
— Ко лу не пі, шкод ная.

Ме ды цын скія хіт ры кі.
Каб хво рыя хут чэй вы-

піс ва лі ся і іш лі на пра цу, у 
кож ную па ла ту пад ся ля юць 
дзе да, які вель мі лю біць па-
гу та рыць.

УСМІХНЕМСЯ
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

У што тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 
пра вяр тан не Да р'і До мра ча вай 
у вя лі кі бія тлон, вы ступ лен не 
мінск ага «Ды на ма» 
ў Кан ты нен таль най ха кей най 
лі зе і пад рых тоў ку ай чын ных 
ганд ба ліс таў да чэм пі я на ту све ту 
ў Фран цыі.

1. Да р'я До мра ча ва вяр ну ла ся на 
лыж ню праз не каль кі ме ся цаў пас ля 
на ра джэн ня дач кі. Яе старт ад быў ся ў 
спрын тар скай гон цы пер ша га ў гэ тым го-
дзе эта пу Куб ка све ту ў ня мец кім Абер хо-
фе. Трох ра зо вая алім пій ская чэм пі ён ка 
да пус ці ла па ад ной па мыл цы на двух аг-
ня вых ру бя жах і не змаг ла прэ тэн да ваць 
на пры за вую трой ку, за ня ўшы 37-е мес-
ца. Ад ра зу пас ля фі ні шу сло вы пад трым-
кі Да р'і на кі ра ваў Прэ зі дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, па він ша ваў шы спарт смен ку 
з вяр тан нем у вя лі кі спорт.

У гон цы пе ра сле ду Да р'я па леп шы ла 
свой вы нік на тры па зі цыі і ста ла 34-й. 
Ад зна чым, што ні хто з бе ла ру саў не змог 
тра піць у дзя сят ку леп шых у гон ках чац-
вёр та га эта пу Куб ка све ту ў Абер хо фе. 
На ступ ны куб ка вы этап бія тла ніс ты пра-
вя дуць у ня мец кім Ру поль дын гу з 11 па 
15 сту дзе ня.

2. Мін скае «Ды на ма» на да маш няй 
пля цоў цы са сту пі ла мас коў ска му 
ЦСКА — 1:3. Мін ча не ўпэў не на па ча лі 
матч, па вя лі ў лі ку пас ля шай бы Аляк-
санд ра Паў ло ві ча, але да лей не змаг лі 
стры маць на ціск гас цей.

Пас ля 45 мат чаў мін скія «зуб ры» ма-
юць у сва ім ак ты ве 77 ач коў і зай ма-
юць шос тае мес ца ў тур нір най таб лі цы 
За ход няй кан фе рэн цыі. На ступ ны матч 
на шы ха ке іс ты пра вя дуць 12 сту дзе ня ў 
гас цях у ха ба раў ска га «Аму ра», а 14-га 
су стрэ нуц ца з дэ бю тан там КХЛ — кі тай-
скім клу бам «Кунь лунь» у Пе кі не.

3. Муж чын ская на цы я наль ная 
збор ная па ганд бо ле пра цяг вае пад-
рых тоў ку да чэм пі я на ту све ту ў Фран-
цыі, які стар туе 11 сту дзе ня. Спа чат-
ку па да печ ныя Юрыя Шаў цо ва пры ня лі 
ўдзел у тур ні ры Рыж скай ду мы ў ста лі цы 
Лат віі, дзе са сту пі лі гас па да рам і са пер-
ні кам з Ра сіі, але бы лі мац ней шыя за 
збор ную Егіп та. За тым ад пра ві лі ся на 
яшчэ адзін та ва рыс кі тур нір у Маск ву. 
Там бе ла ру сы двой чы прай гра лі ра сі я-
нам (26:31 і 22:27).

Заўт ра на ша ка ман да ад пра віц ца ў 
Фран цыю. На пер шым эта пе пла не тар-
на га фо ру му ў Ру а не яны згу ля юць у гру-
пе С су праць ка манд Чы лі (13 сту дзе ня), 
Са удаў скай Ара віі (15 сту дзе ня), Хар ва-
тыі (16 сту дзе ня), Гер ма ніі (18 сту дзе ня) 
і Венг рыі (20 сту дзе ня).

Скла ды ас тат ніх па пя рэд ніх груп:
А — Фран цыя, Поль шча, Нар ве гія, 

Бра зі лія, Япо нія, Ра сія;
В — Іс па нія, Іс лан дыя, Сла ве нія, Ма-

ке до нія, Ту ніс, Ан го ла;
D — Да нія, Шве цыя, Ар ген ці на, Егі-

пет, Ка тар, Бах рэйн.
Па вы ні ках пер ша га эта пу тур ні ру ў 

1/8 фі на лу вый дуць па 4 най леп шыя ка-
ман ды.

4. Бас кет ба ліс ты «Цмо кі-Мінск» 
па цяр пе лі вось мае па ра жэн не ў чэм-
пі я на це Адзі най лі гі ВТБ. У да маш нім 
па ядын ку з лі да рам тур ні ру мас коў скім 
ЦСКА па да печ ныя Іга ра Гры шчу ка са-
сту пі лі гас цям — 63:100. У 11 пра ве дзе-
ных су стрэ чах «бан каў ска га» тур ні ру 
чэм пі ё ны Бе ла ру сі атры ма лі 3 вік то-
рыі і зай ма юць ця пер 9-е мес ца ся род 
13 удзель ні каў спа бор ніц тваў. Свой на-
ступ ны па яды нак у Адзі най лі зе ВТБ 
«дра ко ны» пра вя дуць у гас цях у бас кет-
ба ліс таў «Ніж ня га Ноў га ра да». Тур нір-
ную таб лі цу ўзна чаль вае ЦСКА.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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З МЕС ЦА І НЕ Ў КАР' ЕР

Ну і ну!Ну і ну!  �� Нар ко ты кі ў... мы лі цах

Кры ху па гу ля лі...

«Парк вы со кіх тэх на ло гій за ці каў ле ны ў па шы рэн ні су пра цоў ніц тва 
з Бе ла рус кім дзяр жаў ным тэх на ла гіч ным уні вер сі тэ там», — у гэ тым 
за пэў ніў ды рэк тар Ад мі ніст ра цыі ПВТ Ва ле рый ЦАП КА ЛА пад час на-
вед ван ня ўні вер сі тэ та.

Рэк тар БДТУ Ігар Вой таў азна ё міў гос ця з ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зай ВНУ, 
пра дэ ман стра ваў яму ла ба ра то рыі і на ву чаль ныя кла сы фа куль тэ та ін фар ма-
цый ных тэх на ло гій. На су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся пы тан ні су пра цоў ніц тва па між 
БДТУ і ПВТ, кры тэ рыі ацэн кі ква лі фі ка цыі вы пуск ні коў уні вер сі тэ та і іх пра ца ўлад-
ка ван не ў ПВТ. Ва ле рый Цап ка ла ад зна чыў, што вы пуск ні кі БДТУ ва ло да юць 
не аб ход ным уз роў нем пад рых тоў кі для пра цы ў сур' ёз ных ІТ-кам па ні ях, у тым 
лі ку ў га лі не кі бербяс пе кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nikalaeva@zviazda.by

� 

Сфе ра ін та рэ саўСфе ра ін та рэ саў  ��

Спе цы я ліс ты па кі бербяс пе цы для ПВТ

У ста лі цы па па да зрэн ні ў не-
за кон ным аба ро це нар ко ты каў 
за тры ма лі 32-га до вую ра ней не-
ад на ра зо ва су дзі мую за ана ла-
гіч ныя зла чын ствы мін чан ку.

— Пад час аса біс та га во быс ку за-
тры ма най у мы лі цах, якія яна вы ка-
рыс тоў ва ла для хадзь бы ў су вя зі з 
па шко джан нем сцяг на, быў зной дзе-
ны тай нік, — рас ка за ла афі цый ны 
прад стаў нік Цэнт раль на га РУ УС 

г. Мін ска Тац ця на АБОЗ НАЯ. — У ім 
зна хо дзіў ся па кет з па раш ком бе ла га 
ко ле ру. Па за клю чэн ні экс пер та, апош ні 
ўяў ляў са бой асаб лі ва не бяс печ нае псі-
ха троп нае рэ чы ва. Па гэ тым фак це за ве-
дзе на кры мі наль ная спра ва, жан чы не па-
гра жае па збаў лен не во лі тэр мі нам да пя ці 
га доў. Ця пер пра вя ра ец ца да тыч насць 
за тры ма най да збы ту псі ха тро паў на тэ-
ры то рыі Цэнт раль на га ра ё на ста лі цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Лу ні нец кія чы гу нач ні кі на кар-
па ра ты ве з на го ды на ва год ня га 
свя та кры ху не раз лі чы лі сі лы. 
У тым сэн се, што вы пі лі больш, 
чым па тра ба ва ла ся для мір на га 
вя дзен ня дыс ку сіі. 

У ней кі мо мант ар гу мен ты ста рон 
спрэч кі скон чы лі ся, а энер гія мус ку лаў 
за ста ла ся і за па тра ба ва ла вы ха ду. Ад-
ным сло вам, па ча ла ся бой ка. За не па-
ко е ныя ра бот ні кі рэ ста ра на спа чат ку 
спра ба ва лі са мі су па ко іць шум ных і 
энер гіч ных гас цей, але ні чо га не вый-
шла, вы клі ка лі мі лі цыю.

На рад па труль на-па ста вой служ бы, 
які пры быў праз хві лі ны, не здо леў на-
вес ці па ра дак у рэ ста ра не. Бы ла вы клі-

ка на пад мо га. Ад па чы валь ні кі ўба чы лі 
ў дзе ян нях мі лі цы я не раў па ру шэн не 
сва іх пра воў у част цы свят ка ван ня 
Но ва га го да і па тлу ма чы лі гэ та пра ва-
ахоў ні кам з да па мо гай рук, так што ў 
апош ніх адзен не мес ца мі за тра шча ла 
і па рва ла ся. Спы ніў гэ ты не пры ем ны 
ін цы дэнт слё за та чы вы газ. Як па ве-
да міў афі цый ны прад стаў нік Брэсц-
ка га аб лас но га УУС Сяр гей ДУ ЧЭН-
КА, пра вер ку па фак це зда рэн ня ця пер 
пра во дзіць ра ён ны ад дзел СК. Ві да-
воч на, што для мно гіх удзель ні каў та го 
кар па ра ты ву ме ра пры ем ства яшчэ не 
скон чы ла ся.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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МУ ЗЫ КА 
ДУ ШЫ

У Брэс це рас па чаў ся фес ты валь 
«Сту дзень скія му зыч ныя ве ча ры»

Ужо 29-ты раз куль тур нае жыц цё 
Брэс та ў но вым го дзе па чы на ец ца 
з фэс ту кла січ най му зы кі. Сё ле та 
му зыч нае свя та па ча ло ся 9 сту дзе-
ня Пя тай сім фо ні яй Чай коў ска га. 
Твор вы ка наў сім фа ніч ны ар кестр 
На цы я наль най дзяр жаў най тэ ле ра-
дыё кам па ніі пад кі раў ніц твам Вя ча-
сла ва Во лі ча.

Сва ім та лен там упры го жы ла ад крыц-
цё «Ве ча роў» і са ліст ка Ма ры ін ска га тэ-
ат ра на род ная ар тыст ка Ра сіі Воль га Ба-
ра дзі на. Ня змен ны ар га ні за тар брэсц ка га
фэс ту, яго ды рэк тар Лі лія Ба ты ра ва ска-
за ла, што гэ ту ар тыст ку яна спра ба ва ла 
за пра сіць ужо не каль кі га доў за пар. Але 
ў пры мы опер ных тэ ат раў све ту вель мі 
на пру жа ны гаст роль ны гра фік. І вось на-
рэш це брас таў ча нам вы паў шчас лі вы 
шанц атры маць аса ло ду ад цу доў на га 
вы ка нан ня арыі Да лі лы з опе ры Ка мі ля 
Сен-Сан са «Са мсон і Да лі ла» і ін шых тво-
раў з рэ пер ту а ру Воль гі Ба ра дзі ной.

Дру гі дзень «Сту дзень скіх му зыч ных» 
за яў ле ны як ве чар ра ман са. За слу жа ны 
ар тыст Укра і ны Сяр гей Ша ра мет, за слу-
жа ны ар тыст Ра сіі Ула дзі мір Ку да шаў, 
са ліст ка Вя лі ка га тэ ат ра Ра сіі Ма рыя Га-
рэ ла ва і ін шыя май стры сцэ ны абя ца юць 
па ра да ваць сва ім вы ка нан нем.

Сё лет ні фес ты валь не здар ма на зва-
ны ары гі наль ным. У яго пра гра ме ўсе 
ім ёны — но выя. Ра ней яны ні ко лі не вы-
сту па лі на брэсц кіх фэс тах. Але яны сла-
ву тыя сва ёй твор час цю ў све це. Та му 
ама та ры му зы кі з за да валь нен нем ча-
ка юць вы ступ лен ні вя до мых му зы кан таў 
і вы ка наў цаў. Та кіх, як, на прык лад, пра-
фе сар па рыж скай кан сер ва то рыі Юджын 
Ін джыч аль бо пра фе сар Ра сій скай ака дэ-
міі му зы кі імя Гне сі ных Ве ра Но сі на.

І яшчэ ад на ад мет насць сё лет ня га 
брэсц ка га фес ты ва лю. Яго ме жы па-
шы ра юц ца: адзін кан цэрт ад бу дзец ца ў 
Коб ры не, адзін — у Жа бін цы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by


