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Гурт «PRАвакацыя»:

— Да ра гія чы та чы га зе ты, на шы пры-

хіль ні кі! З вя лі кай лю боўю і ад чыс та га 

сэр ца мы він шу ем вас з на ды хо дзя чым 

Но вым го дам. Ня хай усе ва шы ма ры 

здзейс няц ца. Упэў не ныя, на ды хо дзя чы 

год пры ня се вам шмат ста ноў чых эмо цый 

і шчас лі вых мо ман таў. Вя лі кай лю бо ві, 

моц на га зда роўя і не вы чэрп най энер гіі. 

Слу хай це доб рую му зы ку, а зна чыць, слу-

хай це пес ні гур та «PRАвакацыя». Уся го 

доб ра га вам!

ДЗЯДЗЯ ВА НЯ, спя вак, 

ар тыст, вя ду чы «Тат кі-Шоу» 

на Ра дыё АНТ:

— Жа даю ўсім за браць у на ды хо дзя-

чы год усё доб рае з ады хо дзя ча га. На-

прык лад, мы вы пус ці лі ў гэ тым го дзе но-

вы аль бом, та му ўсе пра па но вы бу дуць 

па бу да ва ны на на звах на шых пе сень з 

яго. Жа даю, каб у на ды хо дзя чым го дзе 

по бач з на мі заў сё ды бы лі «Пры ем ныя 

лю дзі», каб у ду шы гу чаў «Па ка ё вы 

рок», каб мы не ве да лі, што та кое «Вай-

на», каб кож ны ад чу ваў «Кры лы» за 

спі най, каб нас аба вяз ко ва за кра ну ла 

та кое па чуц це, як «Ка хан не», і та ды кож-

ны з нас ад чуе на са бе, што зна чыць 

прос тае ча ла ве чае «Шчас це»! З Но вым 

го дам!

Воль га СА ЦЮК, спя вач ка, пер шая 

прад стаў ні ца Бе ла ру сі на дзі ця чым 

«Еў ра ба чан ні»:

— Но вы 

год — час цу-

даў. Дык хай 

яны зда ра-

юц ца з на мі! 

Жа даю кож-

на му ў жыц ці 

ка зач ных 

дзён, ча роў-

ных ім гнен-

няў, цу доў-

ных лю дзей 

на жыц цё вым 

шля ху і не ве ра год ных эмо цый! Ня хай Но-

вы год ста не не паў тор ным, го дам ад крыц-

цяў, сме лым на жа дан ні, па до рыць толь кі 

ра дасць і шчас це вам і ва шым бліз кім! 

Хай збы ва юц ца ма ры! Не пе ра ста вай це 

ве рыць у цу ды і ма рыць!

Воль га ЖА ЛЕЗ КАЯ, акт ры са Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га ака дэ міч на га му-

зыч на га тэ ат ра:

— Да ра гія 

сяб ры! На пя-

рэ дад ні са -

ма га ча роў-

на га і ка зач-

на га свя та ў 

го дзе я ха чу 

па він ша ваць 

вас! Па жа-

даць мі ру і 

лю бо ві ва-

шым сем' ям, 

даб ра бы ту 

і пос пе хаў 

у да сяг нен ні ўсіх па стаў ле ных мэт! Хай у 

гэ тым го дзе ў ва шых сем' ях па ну юць ра-

дасць, шчас це, гар мо нія і ўтуль насць! І хай 

у кож на га збу дзец ца хоць бы ад но, але са-

мае за па вет нае жа дан не!!!

З на ды хо дзя чым Но вым го дам і На ра-

джэн нем Хрыс то вым!!!

Ла ры са ГРЫ БА ЛЁ ВА, спя вач ка, 

акт ры са, тэ ле вя ду чая:

— Гэ та 

быў ня-

прос ты год 

для мя не і 

ма ёй сям'і. 

Жа даю 

вам, як і 

са бе, і сва-

ім род ным 

і бліз кім, 

моц на га 

зда роўя, 

спа кою 

ў ду шы і агню ў 

сэр цы. Бе ра жы-

це ся бе і сва іх 

да ра гіх лю дзей! 

Будзь це больш 

прос ты мі і сум-

лен ны мі пе рад 

са бой. А ад 

но ва га го да 

ча каю і вам жа-

даю шчас ця, 

лёг кас ці і шмат 

доб рых ці ка вых 

па дзей. І са мае 

га лоў нае, каб не бы ло вай ны і го ла ду на 

ўсім бе лым све це. З Но вым шчас лі вым го-

дам, лю дзі!

Гер ман ЦІ ТОЎ, спя вак, тэ ле вя ду чы:

— Ад усёй сва ёй твор чай ду шы жа даю 

чы та чам на тхнен ня! Жа даю ажыц ця віць 

у но вым го дзе са мыя сме лыя ма ры, на-

паў няць ся бе па зі тыў най энер гі яй кож ны 

дзень і ра біць на ва коль ны свет кры ху леп-

шым! Хай маг чы мас ці заў сё ды да га ня юць 

ва шы ма ры.

Лі дзія ЗА БЛОЦ КАЯ, спя вач ка, лаў-

рэ ат дзі ця ча га кон кур су «Еў ра ба чан не-

2011»:

— Пе ра ка на ная, што сён ня кож ны з 

нас здоль ны стаць са праўд ным «ньюс-

мей ке рам» 

свай го жыц-

ця. Гэ та як? 

Пры но сіць 

дзень пры 

дні толь кі 

доб рыя на-

ві ны, эмо цыі 

і на строй. 

Па мя тай це, 

што праб-

ле мы на ра-

джа юц ца ў на шай га ла ве, а ўсё доб рае 

заў сё ды ад бы ва ец ца толь кі та ды, ка лі мы 

моц на та го хо чам і ро бім. Шчы ра жа даю 

вам на сы чац ца вы дат най ін фар ма цы яй з 

лю бі май га зе ты, шу каць неш та но вае для 

ся бе і на тхняц ца.

Гурт «Тяни-Толкай»:

— Да ра гія чы та чы!!! У пер шую чар гу 

хо чац ца па він ша ваць вас з тым, што вы 

чы та чы, што вы чы та е це, ці ка ві це ся і пра-

цяг ва е це быць ра зум ны мі і аду ка ва ны мі 

людзь мі! З Но вым го дам усіх!!! Хай гэ ты 

год пры ня се вам толь кі ра дас ныя і ста-

ноў чыя мо ман ты!!! Усе за ду ма ныя пла ны 

ажыц ця вяц ца 

ў са мым спры-

яль ным вы гля-

дзе!!! Ня хай вы 

і ва шы бліз кія 

бу дуць зда ро-

выя!!!

Чы тай це 

кні гі, слу хай це 

му зы ку, атрым-

лі вай це аса ло ду 

ад пры ро ды!!! 

Ня хай ва ўсіх 

усё бу дзе доб-

ра, а ме на ві та ў 

вас яшчэ кры шач ку лепш!!!

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА,

 сту дэнт ка ІІ кур са

 Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та куль ту ры 

і мас тац тваў.

HAPPY NEW YEAR: він шу юць бе ла рус кія зор кі
Да на ва год няй но чы за ста ло ся ўся го ні чо га. Кож ны ку ток 
кра і ны пра сяк ну ты ча ра дзей ствам, вок ны і віт ры ны бу дын каў 
ззя юць гір лян да мі, а пло шчы ўпры гож ва юць зя лё ныя 
пры га жу ні ёл кі. Для ўсіх лю дзей гэ та свя та асаб лі вае. Кож ны 
хо ча, каб жа дан ні, за га да ныя апоў на чы пад бой ку ран таў, 
споў ні лі ся, а по бач бы лі са мыя бліз кія лю дзі. Сло вы, 
ска за ныя ад ду шы, заў сё ды спраў джва юц ца. Спе цы яль на 
для чы та чоў «Звяз ды» зор кі бе ла рус кай эст ра ды, тэ ат ра і 
тэ ле ба чан ня пе рад алі свае він ша ван ні са свя там і па жа да лі 
ўся го са ма га леп ша га ў но вым го дзе!

Мат чы тур ні ру прой дуць тра ды цый на 
на лё дзе ў спарт комп лек се «Чы жоў-
ка-Арэ на». На па пя рэд няй ста дыі спа-
бор ніц тваў дру жы ны бу дуць па дзе ле-
ныя на ча ты ры гру пы па тры збор ныя. 
Пе ра мож цы груп вый дуць у паў фі нал 
тур ні ру.

У гру пе А ка ман да Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 

пра вя дзе два мат чы. Трэцяга сту дзе ня з 

ля до вай дру жы най Між на род най фе дэ ра цыі 

ха кея (ІІХФ), за якую пла ну юць вы сту піць 

вя до мыя ў мі ну лым гуль цы з во пы там вы-

ступ лен няў у НХЛ, чэм пі ё ны све ту Анд рэй 

Ні ка лі шын і Дзміт рый Хрыс ціч. На на ступ ны 

дзень, 4 сту дзе ня, бе ла ру сы згу ля юць са 

збор най Бал тыі, за якую вы сту піць адзін з 

са мых вя до мых ха кей ных аба рон цаў све ту, 

які згу ляў больш за ты ся чу мат чаў у НХЛ — 

лі то вец Дай нюс Зуб рус.

Сё ле та на тур ні ры так са ма згу ля юць 

збор ныя Кі тая, Бал кан, ААЭ (усе — гру па В). 

У гру пе С вы сту пяць Ра сія, Швей ца рыя і 

Сла ва кія. У гру пе D згу ля юць ка ман ды Гер-

ма ніі, Фін лян дыі і Чэ хіі.

На га да ем, най боль шая коль касць ты ту-

лаў пе ра мож цы Ка ляд на га тур ні ру ама та раў 

ха кея ў ак ты ве ха кей най ка ман ды Прэ зі-

дэн та Бе ла ру сі, якая 11 ра зоў ста на ві ла ся 

тры ум фа та рам гэ тых спа бор ніц тваў (2005, 

2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 

2016, 2017, 2018), трой чы пос пех свят ка ва-

ла ра сій ская дру жы на (2007, 2011, 2015).

Па ра лель на з да рос лы мі вы зна чаць 

най мац ней шых бу дуць і юныя ха ке іс ты 

рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц тваў «За ла-

тая шай ба» ў стар шай уз рос та вай гру-

пе. Во сем ка ман даў (шэсць з аб лас цей і 

дзве з Мін ска) бу дуць зма гац ца за зван не 

най мац ней шай. Фі нал «За ла той шай бы» 

так са ма ад бу дзец ца 7 сту дзе ня на ма лой 

пля цоў цы «Чы жоў ка-Арэ ны».

Як ад зна чы лі ў Прэ зі дэнц кім спар тыў ным 

клу бе, юныя гуль цы фі наль ных спа бор ніц-

тваў ста нуць гле да ча мі цы ры мо ніі ад крыц-

ця XV Ка ляд на га тур ні ру ся род ама та раў, 

пе ра мож цы і пры зё ры «За ла той шай бы» 

атры ма юць за слу жа ныя ўзна га ро ды ад вя-

до мых у мі ну лым ха ке іс таў на цы ры мо ніі 

за крыц ця. Хлоп цы на ве да юць мат чы з удзе-

лам ка ман ды Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, а так са-

ма гуль ні мінск ага «Ды на ма» (у чэм пі я на це 

Кан ты нен таль най ха кей най лі гі) з пі цер скім 

СКА (4 сту дзе ня) і мас коў скім ЦСКА (6 сту-

дзе ня). Па бы ва юць у му зеі гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны.

Так са ма ад зна чым, што пад час Ка-

ляд на га тур ні ру тра ды цый на прад стаў ні-

кі ка ман даў 5 сту дзе ня пры муць удзел у 

даб ра чын най ак цыі і на ве да юць дзі ця чы 

дом № 7 «Сем Я» ў Мін ску. Уста но ве ўжо 

пе ра лі ча на да па мо га ў 32 тыс. руб лёў. 

Ар га ні за та ра мі гэ тай ак цыі вы сту па юць 

Прэ зі дэнц кі спар тыў ны клуб і Фе дэ ра цыя 

ха кея Бе ла ру сі.

Рас клад XV Ка ляд на га тур ні ру:

3 сту дзе ня

12.30 — Сла ва кія — Швей ца рыя (ма лая 

арэ на);

13.00 — ААЭ — збор ная Бал кан (вя лі кая 

арэ на);

17.30 — цы ры мо нія ад крыц ця тур ні ру (вя-

лі кая арэ на);

18.30 — Фін лян дыя — Гер ма нія (ма лая 

арэ на);

19.00 — Бе ла русь — збор ная ІІХФ (вя-

лі кая арэ на).

4 сту дзе ня

12.30 — Швей ца рыя — Ра сія (ма лая арэ на);

13.00 — Кі тай — ААЭ (вя лі кая арэ на);

18.30 — Гер ма нія — Чэ хія (ма лая арэ на);

19.00 — збор ная Бал тыі — Бе ла русь (вя-

лі кая арэ на).

5 сту дзе ня

13.00 — збор ная Бал кан — Кі тай (ма лая 

арэ на);

13.00 — Ра сія — Сла ва кія (вя лі кая арэ на);

18.30 — Чэ хія — Фін лян дыя (ма лая арэ на);

19.00 — збор ная ІІХФ — збор ная Бал тыі 

(вя лі кая арэ на).

6 сту дзе ня

Плэй-оф. Пе ра мож цы груп згу ля юць у 

паў фі на ле ў 13.00 і 19.00 на вя лі кай арэ не.

7 сту дзе ня

13.00 — матч за 3-е мес ца;

18.00 — фі нал.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На пя рэ дад ні па дзеіНа пя рэ дад ні па дзеі

КА ЛЯД НЫ ХА КЕЙ БУ ДЗЕ ЗА ХАП ЛЯЛЬ НЫ
За пе ра мо гу на XV Ка ляд ным тур ні ры ся род ама та раў ха кея па зма га юц ца два нац цаць ка ман даў


