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Кам плект па рад на-гра ма дзян-
скай фор мы для бе ла рус кіх 
спар тыў ных дэ ле га цый, якія 
ўдзель ні ча юць ў зі мо вых 
ХХІ ІІ Алім пій скіх і ХІІ Па ра-
алім пій скіх гуль нях 2018 го-
да ў Пхёнч ха не, ство ра ны на 
асно ве апош ніх тэн дэн цый 
су свет най мо ды.

Бе ла рус кі ды зай нер і аў тар 
пра ек та Люд мі ла ЛАБ КО ВА пад-
час ме ра пры ем ства рас ка за ла:

— Для мя не га лоў нае — па ка-
заць маг чы мас ці бе ла рус кіх прад-
пры ем стваў. Га лоў ным чы нам та му, 
што да вер бе ла рус ка га па куп ні ка да 
ай чын ных вы твор цаў усё ж па куль 
вы му шае жа даць леп ша га. І та му 
наш пра ект на кі ра ва ны ме на ві та на 
па пу ля ры за цыю ай чын най пра дук-
цыі. Гэ та мая аса біс тая га лоў ная 
мэ та ў ме жах пра ек та. Вя до ма, мы 
прад стаў ля ем кра і ну, та му нам хо-
чац ца вы гля даць не толь кі год на, 
але і са ма быт на, за па мі наль на. Мы 
і па спра ба ва лі ўва со біць гэ ту дум ку 
ў пра ек це.

Ад но з га лоў ных пы тан няў, якое 
ці ка ві ла ўсіх пры сут ных, — чым быў 
аб умоў ле ны вы бар ме на ві та шэ ра га 
ко ле ру?

— Ча му ме на ві та ён? Шэ ры ко лер 
для Бе ла ру сі — гэ та зі мо вы ко лер, — 
ка жа Люд мі ла Лаб ко ва. — Ён най леп-
шым чы нам па каз вае бе ла рус кую пры-
ро ду гэ тай па ры го да. Што да ты чыц ца 

су свет ных фэшн-трэн даў, то спа лу чэн-
не шэ ра га і чыр во на га — гэ та трэнд 
зім ніх ка лек цый 2018 го да. Та му шэ ры 
ко лер быў вы бра ны не здар ма, — пад-
крэс лі ла дызайнер.

Для дзяў чат пра па на ва ны шэ ры кас-
цюм, які скла да ец ца з вуз кіх па ка ро-
ча ных шта ноў з лам па са мі і жа ке та на 
ад ным гу зі ку з фрач ным каў ня ром, пад 

які мож на на дзець або прын та ва ны 
джэм пер, або ка шу лю. Кам плект 
для муж чын скла да ец ца са шта ноў, 
пін жа ка, са роч кі і фу фай кі.

Для хлоп цаў — кам плект з кле-
ціс тых шта ноў-ба на наў і тві да ва га 
пін жа ка.

Га лоў най ад мет най ры сай, ак-
цэн там, які за клі ка ны аба зна чыць 
на цы я наль ную пры на леж насць 
ка ман ды, з'яў ля ец ца спе цы яль на 
ство ра ны эле мент бе ла рус ка га ар-
на мен ту ў вы гля дзе сня жын кі, які 
ўваб раў у ся бе сім ва лы абя рэ гаў 
«ма ці», «ура джай», «пос пех».

Та кі ар на мент вы лу чыць бе ла-

рус кіх спарт сме наў ся род алім пій-

цаў ін шых кра ін і пад крэс ліць на-

цыя наль ную пры на леж насць.

— Ка пі ра ваць ар на мент на бе-

ла рус кім сця гу на гэ ты раз мы не 

ста лі, а ства ры лі свой прынт. Я спа-

дзя ю ся, што гэ ты ар на мент — сня-

жын ка — пры жы вец ца і бу дзе за па-

тра ба ва ны бе ла рус кі мі па куп ні ка-

мі, — рас тлу ма чы ла ды зай нер.

Ста ла вя до ма, што ў хут кім ча се, 
а ме на ві та ў лю тым, па сту пяць у 

про даж эле мен ты фор мы бе ла рус кай 
збор най.

— Аб ца не ка заць яшчэ ра на, але 
яна не бу дзе пе ра вы шаць кошт, уста-
ля ва ны для па шы ву кам плек таў для 
са міх алім пій цаў, — рас ка заў на мес нік 
стар шы ні кан цэр на «Бел легп рам».

Анас та сія ГРУК, фо та аў та ра.

ФОР МУ ПА ШЫ ЛІ.
ЗА СТА ЛО СЯ 
ТОЛЬ КІ ПЕ РА МАГ ЧЫ

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  

«Мне на ват не па са бе 
ад та го, коль кі 

ўся го на зды маў...»
...Пад ха піц ца ледзь не ся род но чы, ці хут ка апра-
нуц ца, за кі нуць на пля чо сум ку з апа ра ту рай, сту-
піць за дзве ры — у снег, у ту ман...
Іс ці — доў га, на воб ма цак, не ба ча чы сцеж кі. Ста-
яць — ля рэч кі, аль бо на зна ё мым па гор ку, слу хаць 
ці шы ню і ча каць... Ча каць зо ла ку, до світ ку, каб 
уба чыць — са мо му, сён няш ні... Каб ін шым па ка-
заць (хоць на здым ках!) гэ тую заў сёд ную та ям ні цу, 
гэ та заў сёд нае свя та: свя та на ра джэн ня дня, аль бо 
квет кі... Вя сёл кі ці вяс ны...

Больш за трыц цаць га-
доў ён зды мае. Ска заць 
пра фе сій на, зна чыць, не 
ска заць ні чо га, бо фо та-
ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
Ана толь КЛЯ ШЧУК аў тар 
больш чым 30 пер са наль-
ных вы стаў (у тым лі ку ў 
Аў стрыі, Гер ма ніі, Япо ніі, 
Кі таі, Злу ча ных Шта тах... 
У Ар га ні за цыі Аб' яд на ных 
На цый, Еў ра пар ла мен-
це...), аў тар і са аў тар фо-
та аль бо маў «Пад не бам 
Бе ла ру сі», «Чар но быль», «Чар но быль 1986—2006. Жыць 
з тра ге ды яй», «Бе ла русь. Зям ля пес ня роў», «Ка ра год 
бе ла рус кіх аб ра даў», Май стар, здым кі яко га не прос та 
ўпры гож ва юць га зе ту, іх ве да юць і памятаюць мно гія чы-
та чы. Яны ж — га на рац ца аса біс тым зна ём ствам, бо на 
кар це Бе ла ру сі ня шмат на се ле ных пунк таў, дзе б спа дар 
Ана толь яшчэ не бы ваў.

А ўжо коль кі ўся го зды маў — не ча ка на га, рэд ка га, сум-
на га, ці ка ва га, смеш на га, пры го жа га... Па дзеі, края ві ды, 
свя ты і аб ра ды, да ро гі, вак за лы, па вод кі, па жа ры, ба ло ты, 
бу доў лі, на род ныя гу лян ні, птуш кі і звя ры... Як пры знаў ся 
сам (гл. ін тэр в'ю на сай це «Звяз ды»): «Мне на ват не па 
са бе ад та го, коль кі ўся го на зды маў! У тым лі ку — ні ко му 
не па трэб на га... Па куль».

Але ж га лоў нае — не што зды маў, а ка го: у аб' ек ты ве 
спа да ра Ана то ля заў сё ды бы лі і за ста юц ца лю дзі, мно-
гія з якіх сён ня, у шас ці дзя ся ты яго дзень на ра джэн ня, 
ха це лі б па дзя ка ваць яму — за пра цу, за да па мо гу, за 
на ву ку, па ціс нуць ру ку, аб няць, а то і па ца ла ваць (ка лі 
да зво ліць)...

Са свя там, ка ле га! Зда роўя! Но вых да рог, су стрэч 
і твор чых поспехаў!

Звяз доў цы.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Ка та ло нія мо жа па зба віц ца аў та но міі

Урад Іс па ніі аб' явіў, што ў су бо ту, 21 каст рыч ні ка, збя рэц-

ца на па ся джэн не, каб вы ра шыць пы тан не аб ад ме не аў та-
но міі Ка та ло ніі для ад наў лен ня кан сты ту цый на га па рад ку, 
па ве дам ляе El Paіs. Ад па вед ная за ява бы ла апуб лі ка ва на 
пас ля та го, як пас ля за кан чэн ня тэр мі ну чар го ва га ўльты-
ма ту му ўла ды Ка та ло ніі ад мо ві лі ся ад на знач на ад ка заць: 
аб вяс ці лі яны фар маль на аб не за леж нас ці ад Іс па ніі ці не.

Для ад наў лен ня па рад ку Мад рыд мае на мер за дзей-
ні чаць 155-ы ар ты кул Кан сты ту цыі, які да зва ляе пры пы-
ніць паў на моц твы мяс цо ва га кі раў ніц тва і ўвес ці знеш няе 
кі ра ван не ў рэ гі ё не. Кі раў нік Ка та ло ніі Кар лес Пуч дэ мон 
у ад каз за явіў, што ка лі ар ты кул бу дзе за дзей ні ча ны, то 
рэ гі ён ад на знач на аб вес ціць аб не за леж насці. Тым ча сам 
сі ту а цыя ў Ка та ло ніі не ста ла важ най тэ май на са мі це ЕС, 
які пра хо дзіць у Бру се лі. Па сло вах кі раў ні ка Еў ра пей ска га 
са ве та До наль да Тус ка, для ўмя шан ня Еў ра са ю за ў кан-
флікт па між Мад ры дам і рэ гі я наль ным ура дам Ка та ло ніі 
ня ма пад стаў.

Пу цін на зваў звыш за да чы для прэ зі дэн та Ра сіі
Ра сію не аб ход на зра біць гнут кай, а так са ма ў най вы шэй-

шай сту пе ні кан ку рэн та здоль най. Пра гэ та за явіў прэ зі дэнт 
Ра сіі Ула дзі мір Пу цін, ад каз ва ю чы ў хо дзе па ся джэн ня «Вал-
дай ска га клу ба» на пы тан не аб за да чах бу ду ча га прэ зі дэн та 
Ра сіі. «Гнут кай — з пунк ту гле джан ня раз віц ця эка но мі кі, 
на цэ ле най у бу ду чы ню — з пунк ту гле джан ня най ноў шых 

тэх на ло гій, ацэн кі гэ тых маг чы мас цяў і іх пры мя нен ня», — 
ска заў ён. Прэ зі дэнт так са ма за явіў, што ў бу ду чы ні не аб-

ход на ўдас ка наль ваць па лі тыч ную сіс тэ му. «Вось гэ та і ёсць 

звыш за да ча», — да даў ён. Так са ма Пу ці ну бы ло за да дзе нае 

пы тан не, ці мо жа жан чы на стаць на ступ ным прэ зі дэн там Ра-

сіі. «У нас усё маг чы ма», — ад ка заў ён. Вы ба ры прэ зі дэн та 

Ра сіі прой дуць 18 са ка ві ка 2018 го да. Яшчэ ў лю тым дзве 

фе дэ раль ныя кры ні цы па ве да мі лі РБК, што Крэмль рых ту-

ец ца да мер ка ва ных вы ба раў з улі кам та го, што Ула дзі мір 

Пу цін бу дзе ба ла та вац ца на но вы тэр мін. На пя рэ дад ні пра 

на мер ба ла та вац ца на пост прэ зі дэн та Ра сіі за яві ла тэ ле вя-

ду чая Ксе нія Са бчак. У жніў ні гэ та га го да фонд «Пе цяр бург-

ская па лі ты ка» на зваў спі ке ра Са ве та Фе дэ ра цыі Ва лян ці ну 

Мац ві ен ку маг чы май пе ра ем ні цай прэ зі дэн та Ула дзі мі ра 

Пу ці на. 

Тэр мі ны склі кан ня ка мі сіі па спра вах япон скай 
ім пе ра тар скай сям'і не вы зна ча ны

Урад Япо ніі аб верг ін фар ма цыю аб ад ра чэн ні ім пе ра та ра 

Акі хі та ад па са ды ў са ка ві ку 2019 го да, па ве дам ля юць ін фарм-

а генц твы. Ге не раль ны сак ра тар ка бі не та мі ніст раў Ёсі хі дэ 

Су га так са ма аб верг па ве дам лен не пра тое, што не ўза ба ве 

бу дзе склі ка на на ра да чле наў ім пе ра тар скай сям'і для вы-

зна чэн ня ча су, ка лі ця пе раш ні ім пе ра тар пой дзе на спа кой. 

Ра ней га зе та Asahі Shіmbun па ве да мі ла, што пе ра да ча тро на 

на след на му прын цу На ру хі та мо жа ад быц ца ў кан цы са ка ві ка 

2019 го да. Сё ле та ў чэр ве ні ў Япо ніі ўсту піў у сі лу за кон, які 

да пус кае пе ра да чу Хры зан тэ ма ва га тро на пры жыц ці ця пе-

раш ня га ім пе ра та ра Акі хі та спад чын ні ку. Да ку мент бу дзе 

дзей ні чаць тры га ды і раз лі ча ны толь кі на ця пе раш ня га ма-

нар ха. Для пры няц ця та ко га ра шэн ня бу дзе склі ка ная ка мі сія 

па спра вах ім пе ра тар скай сям'і з удзе лам прад стаў ні коў трох 

га лін ула ды і чле наў ім пе ра тар скай сям'і.

— Са мае га лоў нае — гэ-
та пе ра мо га. Каб за хоў ваць 
шан цы на вы хад з гру пы, 
трэ ба бы ло браць тры ач-
кі, — ад зна чыў га лоў ны трэ-
нер БА ТЭ Аляк сандр ЕР МА-

КО ВІЧ. — Пер шы тайм у нас 
зу сім не атры маў ся, гуль цы 
прос та не па спя ва лі за са-
пер ні ка мі з «Кёль на». Там ін-
шы фут бол, ін шыя хут ка сці. 
Ве да лі, што ў дру гім тай ме 

нам бу дзе ляг чэй. Са праў-
ды, «Кёльн» па чаў стам ляц-
ца, аслаб ла кан цэнт ра цыя. 
А як мы за бі лі, са пер нік і зу-
сім рас крыў ся. У нас з'я ві ла ся 
пра сто ра, з'я ві лі ся контр ата-
кі. Шка да, што не за бі лі дру гі 
гол, які за га дзя зняў бы ўсе 
пы тан ні. Але на апош ніх хві лі-
нах маг лі пра пус ціць і са мі...

У ін шым па ядын ку трэ-
ця га ту ра гру пы Н серб ская 
«Црве на Звез да» пры ма ла 
анг лій скі «Ар се нал» з Лон-

да на і са сту пі ла з тым жа 
мі ні маль ным лі кам 0:1.

Тур нір нае ста но ві шча 
пас ля пер ша га кру га: «Ар-
се нал» — 9 ач коў (роз ні-
ца мя чоў — 8—3), «Црве на 
Звез да» — 4 (2—2), БА ТЭ — 
4 (4—5), «Кёльн» — 0 (1—5).

У на ступ ным ту ры 2 ліс та-
па да фут ба ліс ты БА ТЭ згу-
ля юць у гас цях у «Кёль на», 
у Лон да не «Ар се нал» пры ме 
«Црве ну Звез ду»



За ня тасцьЗа ня тасць  

ДЗЕ ШУ КАЦЬ РА БО ТУ?
Агуль на га рад скі кір маш ва кан сій прой дзе ў ста лі цы 

24 каст рыч ні ка.

Да ве дац ца пра ва кан сіі мож на бу дзе ў аў то рак з 

10.00 да 13.00 га дзін у Па ла цы куль ту ры чы гу нач ні каў (ву лі ца 

Чка ла ва, 7). У пра гра ме — кан суль та цыі па пы тан нях за ка на-

даў ства аб за ня тас ці на сель ніц тва, стра тэ гіі по шу ку ра бо ты. 

Бу дуць ар га ні за ва ны сек цыі па праф ары ен та цыі і на ву чан ні 

бес пра цоў ных, прад пры маль ніц кай дзей нас ці і пра ца ўлад-

ка ван ні ін ва лі даў.

Агуль на га рад скія кір ма шы ва кан сій у Мін ску пра хо дзяць 

двой чы на год — во сен ню і вяс ной. Мі ну лым ра зам ме ра пры-

ем ства на ве да ла больш за пяць ты сяч ча ла век. Удзель ні ча ла 

90 прад пры ем стваў, якія прад ста ві лі ка ля 2,5 ты ся чы ва кан сій 

у роз ных сфе рах — бу даў ніц тве, ганд лі, пра мыс ло вас ці, аду-

ка цыі, ахо ве зда роўя.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubnеuskауа@zvіаzdа.bу



Прэ зен та ва на па рад ная фор ма для алім пій скай збор най Бе ла ру сі

Лі га Еў ро пыЛі га Еў ро пы  

ПОСПЕХ, ЯКІ ЗА ХА ВАЎ ШАН ЦЫ
Фут ба ліс ты ба ры саў ска га БА ТЭ ў да маш нім мат чы пе ра маг лі ня мец кі «Кёльн» з лі кам 1:0

Лёс па ядын ку вы ра шыў адзі ны гол гас па да роў — 
праз 10 хві лін пас ля па чат ку дру го га тай ма лік ад крыў 
Аляк сей Ры ас. Па гро за ка ля ва рот гас цей ства ра ла ся 
не ад на ра зо ва, Гар дзяй чук і Ва ладзь ко не змаг лі рэа-
лі за ваць не бяс печ ныя мо ман ты, та му пе ра мо га атры-
ма ла ся з мі ні маль ным лі кам. Гэ тая вік то рыя па кі ну ла 
ба ры саў ска му клу бу рэ аль ныя шан цы пра цяг нуць 
ба раць бу за вы хад у плэй-оф Лі гі Еў ро пы.

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

За ад сут насць 
кант ро лю

Пал коў нік Кан стан цін Чар нец кі вы зва ле ны ад па са ды на-
чаль ні ка 72-га гвар дзей ска га аб' яд на на га ву чэб на га цэнт-
ра пад рых тоў кі пра пар шчы каў і ма лод шых спе цы я ліс таў 
Уз бро е ных Сіл. Ад па вед ны Указ №383 Прэ зі дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад пі саў 20 каст рыч ні ка, па ве дам ляе прэс-служ ба 
кі раў ні ка дзяр жа вы.

Пад час рас сле да ван ня кры мі наль най спра вы па фак це 
смер ці ра да во га Аляк санд ра Кор жы ча бы лі вы яў ле ны вы пад кі 
па ру шэн ня ста тут ных пра ві лаў уза е ма ад но сін па між вай скоў-
ца мі на ву чаль на га цэнт ра. Гэ та ста ла маг чы мым у вы ні ку 
без ад каз на га стаў лен ня шэ ра гу служ бо вых асоб цэнт ра да 
вы ка нан ня сва іх служ бо вых аба вяз каў, а так са ма ад сут нас ці 
кант ро лю за пад тры ман нем во ін скай дыс цып лі ны і пра ва-
па рад ку ў пад па рад ка ва ным злу чэн ні з бо ку яго на чаль ні ка 
пал коў ні ка Кан стан ці на Чар нец ка га.


