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«НАМ З ВА МІ ПА ДА РО ЗЕ»«НАМ З ВА МІ ПА ДА РО ЗЕ»
КА ЛІ ВЫ ПАД ПІ СА ЛІ СЯ КА ЛІ ВЫ ПАД ПІ СА ЛІ СЯ 
НА ГА ЗЕ ТУ «ЗВЯЗ ДА»НА ГА ЗЕ ТУ «ЗВЯЗ ДА»  
на ІІІ квар тал або ІІ паў год дзе 2016 го да — 

за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це 

ДА 13 ЛІ ПЕ НЯ 2016 ГО ДА
ў рэ дак цыю на ад рас: 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, г. Мінск.
Ся род пад піс чы каў 14.07.2016 го да бу дуць ра зы гра ны 

7 двух мес ных па ла так Atemі і су пер прыз — ве ла сі пед 
Stels Navіgator 700 V 2016. Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» 
да 24.07.2016 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 30.09.2016 го да 
пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІІІ квар тал 
або ІІ паў год дзе 2016 го да і паш пар та. Пас ля 30 ве рас ня вы да ча пры зоў 
спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні 
«Нам з ва мі па да ро зе» чы тай це ў ну ма ры 103 га зе ты «Звяз да» ад 02.06.2016 го да.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 284 44 04.

ТЭР МІН ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ ГУЛЬ НІ — З 07.06.2016 ПА 30.09.2016 ГО ДА.

Atemі 185 

(2-мес ная)

2016

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 2768 ад 26.05.2016 го да, 
вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

585
аяая

 5 
я)

— Да рэ чы, ад ным з фак та раў та-
го, што мя не ўзя лі вя ду чай спар тыў-
ных на він, бы ло ве дан не бе ла рус кай 
мо вы, — па чы нае гу тар ку Ган на. — 
Трэ ба бы ло не прос та ка заць пра 
спорт па-бе ла рус ку, а яшчэ і са мім 
пі саць тэкс ты, але са мае га лоў нае, 
трэ ба бы ло ду маць на бе ла рус кай 
мо ве. У пра мым эфі ры мо жа зда рыц-
ца ўсё, што за ўгод на, і пе ра кла даць 
тэкст у га ла ве прос та ня ма ча су.

— Да та го, як тра пі лі ў кадр, на 
тэ ле ба чан ні пра ца ва лі доў га?

— Не, усё скла ла ся не як хут ка. 
Яшчэ сту дэнт кай я прый шла на пер-
шы ка нал у ток-шоў «Буд ні». Ад на з 
тэм там гу ча ла так: «Дзе ця пер бе ла-
рус кі фут бол?» Я вы ра шы ла ўзяц ца 
за яе, у мае аба вяз кі ўва хо дзі ла тэ-
ле фа на ваць гас цям, за пра шаць ка-
гось ці аса біс та, да маў ляц ца. По тым 
ней кі час я прос та на сі ла ка се ты, яны 
бы лі та кі мі вя ліз ны мі... Пі са ла на ві-
ны, ез дзі ла на здым кі, а по тым кі раў-
ніц тва вы ра шы ла, што ў на ві нах па-
трэб на дзяў чы на, пра па на ва лі мне, 
я прай шла кас тынг і тра пі ла ў кадр. 
Ад ра зу ад зна чу, што вя ду чай быць 
ні ко лі не ма ры ла, у пер шую чар гу я 
ха це ла стаць жур на ліс там.

— Па мя та е це свой пер шы пра-
мы эфір?

— Вель мі доб ра па мя таю! «Па на-
ра му» вёў Юрый Гро е раў, гэ та ўсё 
бы ло на бе ла рус кай мо ве, ён пе ра-
да ваў мне сло ва. Як ця пер ус па мі нае 
мой брат, ён ску рыў па чак цы га рэт 
за мой пя ці хві лін ны эфір. Та му што 
толь кі ён і ве даў, я на ват ма ме не 
ска за ла, што з'яў лю ся ў тэ ле ві за ры, 
каб ні хто не хва ля ваў ся.

— Вы бар спар тыў най тэ ма ты кі 
быў усвя дом ле ным ці прос та так 
су па ла?

— Спорт мне заў сё ды ім па на ваў, 
хоць па ча ла пра ца ваць у жур на ліс ты-
цы з куль ту ры. На «Ра дыё Рокс» вя-
ла тэ ат раль ную руб ры ку. Але спорт 
усё ж пе ра ва жыў. Мне зда ец ца ўсё 
ў на шым жыц ці ідзе з сям'і, а я рас-
ла ў ат мас фе ры, дзе спорт заў сё ды 
лю бі лі і ці ка ві лі ся ім. Ка лі з'я ві ла ся 
маг чы масць пра ца ваць у гэ тай сфе-
ры, па ду ма ла: «Так вы дат на, бра ты 

за мя не па ра ду юц ца, я зна ё мая з 
мно гі мі фут ба ліс та мі, трэ не ра мі, мне 
ёсць пра што з імі па га ва рыць».

— На пэў на, спа чат ку су ты ка лі-
ся са стэ рэа ты пам, што дзяў чы на 
не мо жа раз бі рац ца ў спор це так 
доб ра, як муж чы на?

— Мя не на ват мае ка ле гі з ад-
дзе ла вель мі доў га прад стаў ля лі, як 
«вось, у нас дзяў чы на тут вя ду чая, 
яна ма не кен шчы ца». Да во дзі ла ся 
на гад ваць: акра мя та го, што я пад-
за раб ля ла ма не кен шчы цай, у мя не 
ёсць вы шэй шая аду ка цыя жур на-
ліс та і дып лом (смя ец ца). Вя до ма, 
ней кі час я да каз вала, што так са ма 
неш та ма гу. Гэ та па да гра ва ла ўва 
мне спар тыў ны ін та рэс, каб зра біць 
штось ці лепш. А по тым... Ве да е це, 
ча сам тое, што ты дзяў чы на, на ват 
да па ма гае, мно гія пы тан ні дзесь ці 
вы ра ша юц ца за кошт жа но ча га аба-
ян ня. Лю бы муж чы на трош кі пад тае 
пры вы гля дзе дзяў чы ны, у якім бы 
на строі ён ні быў, шанц на ін тэр в'ю 
ўзрас тае...

— Спарт сме ны вы яў ля лі сім-
па тыі?

— Вя до ма, але не бу ду на зы ваць 
ім ёны. Лі чу, гэ та нар маль ная сі ту а-
цыя, та кое мо жа зда рац ца ў лю бым 
офі се.

— На «Бе ла русь 5» стаў вы хо-
дзіць ваш но вы пра ект «Жан чы ны 
і спорт». Рас ка жы це пра яго.

— Ле тась На цы я наль ны алім пій-
скі ка мі тэт за пра сіў мя не і ўклю чыў 
у склад ка мі сіі «Жан чы ны і спорт». І 
на пер шым жа схо дзе ў Мак сі ма Ула-
дзі мі ра ві ча Ры жан ко ва ўзнік ла пра-
па но ва ства рыць які-не будзь ві дэа-
пра ект ад ка мі сіі. Та ды га вор ка яшчэ 
не іш ла пра тэ ле ба чан не, але паз-
ней вы ра шы лі, што та кая пра гра ма 
па він на вы хо дзіць на «Бе ла русь 5» 
фар ма там у 26 хві лін, каб за гэ ты 
час па спра ба ваць рас крыць ге ра і ню. 
У бе ла рус кім спор це шмат ці ка вых 
дзяў чат з уні каль ны мі лё са мі. Ужо 
вый шла пра гра ма пра Ме лі ці ну Ста-
ню ту, усе ад зна ча юць, што яна бы ла 
там зу сім ін шай, зда ец ца, мне ўда ло-
ся яе тро хі рас крыць. У на ступ ным 
вы пус ку пе рад гле да ча мі па ўста не 

Але на Леў чан ка. Уба чыў шы дзяў чат 
та кі мі, я ўпэў не ная, на шы лю дзі бу-
дуць хва рэць за іх па-ін ша му.

— За га ды жур на лісц кай кар' е-
ры зда ра лі ся форс-ма жо ры?

— Не без гэ та га. У Ка лум біі, на-
прык лад, у мя не ўкра лі ка ме ру. Мы 
па еха лі ту ды ра зам з на шай збор най 
на чэм пі я нат све ту па фут за ле. Пас-
ля пе ра мож на га мат чу з па зі тыў ны мі 
эмо цы я мі доб ра ад зды ма лі і па кі ну лі 
ка ме ру ў раз дзя валь ні, якая ахоў ва-
ец ца. Ад туль яе і ўкра лі. Мы ўсё ду-
ма лі, што нас аб ра бу юць у га тэ лі ці на 
ву лі цы, дзе за ўгод на, але не там. Вы-
клі ка лі па лі цыю, але для іх усё, што 
тан ней за 10 ты сяч до ла раў, — гэ та 
не кра дзеж.

— Які пра ект даў ся вам най-
больш скла да на?

— Ад на знач на гэ та фільм пра Рус-
ла на Са лея. Там бы ло шмат мо ман-
таў, якія прос та вы бі ва лі з раў на ва гі. 
Па-пер шае са ма тэ ма, ад на спра ва 
рас каз ваць пра спарт сме на, у яко га 
ўсё доб ра, жыц цё яко га пра цяг ва ец-
ца, і зу сім ін шая — ка заць пра тра ге-
дыю. Па-дру гое, я па ча ла пра ца ваць 
над філь мам праз паў го да пас ля ка-
та стро фы, гэ та вель мі ма лы тэр мін. 
І па ча ла пра ца ваць толь кі та ды, ка лі 
на гэ та да ла зго ду сям'я Рус ла на. Як 
ска заў ня бож чык жур на ліст Сяр гей 
Алях но віч, які пі саў кні гу пра Са лея 
і пра па на ваў мне зняць фільм, сям'я 
па га дзі ла ся, каб фільм ра бі ла ме на-
ві та я. Вя до ма, ка лі па чу ла та кое, то 
зра зу ме ла, што па він на зды маць.

— Па ра лель на з пра цай вы вы-
хоў ва е це ма лень кую дач ку. Не 
ба я лі ся сыс ці ў дэ крэт і вы па сці 
з абой мы?

— У жыц ці ўсё зда ра ец ца ме на ві та 
та ды, ка лі гэ та са праў ды трэ ба. Ка лі б 
у мя не з'я ві ла ся дзі ця ў га доў 20-25, я 
б хва ля ва ла ся, а так ця жар насць зда-
ры ла ся, ка лі я ўжо так на пра ца ва ла-
ся... Ка лі да ве да ла ся, што ча каю дзі-
ця, па ду ма ла: «Ну трэ ба ж, на рэш це 
дэ крэт!» Тым не менш я да 8 ме ся цаў 
пра ца ва ла ў эфі ры і ра бі ла пра гра му 
«Ды на ма Іnsіdе». Ду ма ла, што тры 
га ды бу ду ад па чы ваць, але гэ та, вя-
до ма ж, не атры ма ла ся, больш за тое, 
я па ча ла вяр тац ца да сва іх пра ек таў, 
ка лі дзі ця ці бы ло 2,5 ме ся ца. Ар мія 
са сва я коў заў сё ды га то вая прый сці 
на да па мо гу, дзя куй ім вя лі кі, гэ та 
да зва ляе мне са ма рэа лі зоў вац ца. 
У мя не да гэ та га ча су бы ва юць паў-
ноч ныя ман та жы, вар' яц кія здым кі на 
ўвесь дзень, і ўсе ста вяц ца да гэ та га 
з ра зу мен нем.

— Дач ка па доб ная на ма му?
— Ця пер пра гэ та скла да на ка-

заць, Іван ка яшчэ ма лень кая, ёй кры-
ху больш за два га ды. Яна авен, а я 
рак — мы зу сім роз ныя. Яна ў мя не 
дзе ла вая дзяў чын ка, з ха рак та рам, 
ба я вая. Я ні ў якім ра зе не спра бую 
збіць з яе гэт кую пы ху. Іван ка вель мі 
са ма стой ная, у 3 ме ся цы ўжо са ма 
тры ма ла бу тэ леч ку. Я ста ра юся быць 
для яе сяб роў кай і лі чу, што дзі ця бу-
дзе шчас лі вым та ды, ка лі ў яго бу дзе 
шчас лі вая ма ма, а ма ма шчас лі вая, 
ка лі за да во ле на на ўсіх фран тах, і ў 
тым лі ку за па тра ба ва ная ў пра цы.

— Пры го жае і рэд кае імя — 
Іван ка.

— Як толь кі я прый шла пра ца-
ваць у спорт, мне вель мі па да баў-
ся італь ян скі клуб «Ювен тус», а там 
гу ляў Па вел Не двед. Ён да лё кі ад 
май го ідэа лу муж чы ны, але як фут-
ба ліст быў мне вель мі сім па тыч ны. Я 
ста ла чы таць пра яго, ці ка віц ца яго 
жыц цём і да ве да ла ся, што яго жон ку 
клі чуць Іван ка. З та го ча су мне так 
спа да ба ла ся гэ тае імя, я па ду ма ла, 
што ка лі ў мя не бу дзе дач ка, то яна 
бу дзе Іван ка. Ка лі не за доў га да ро-
даў аб вяс ці ла гэ та сва я кам, яны бы лі 
ў шо ку, а ця пер ужо не ўяў ля юць, 
што ма лую маг лі зваць па-ін ша му.

— Вы тут зга да лі ідэ ал муж чы-
ны, які ён для вас?

— Ён па ві нен быць мац ней шым 
за мя не, ду маю, са мной ня прос та, 
хоць бы на ват з-за пра фе сіі. Ра ней 
мне за да ва лі пы тан не, ці змаг ла б я 
па кі нуць пра цу дзе ля сям'і? Я ні ко лі 
яго не ра зу ме ла і не ад каз ва ла на 
гэ та, та му што заў сё ды лі чы ла, што 
ка лі муж чы на хо ча, то ён бу дзе з той 
жан чы най, якая яму па трэб на, на су-
пе рак вар' яц ка му гра фі ку, ха рак та ру 
і муж чын скай ува зе, якой я акру жа на, 

бо пра цую ў асноў ным заў сё ды ся род 
муж чын. Ка лі ён пры ме гэ та ўсё, зна-
чыць, ён мац ней шы за ўсіх ас тат ніх і 
яму да ста нец ца га лоў ны прыз.

— Вы вы дат на вы гля да е це ў кад-
ры. Ве дзя це зда ро вы лад жыц ця?

— Я ні ко му ні чо га не на вяз ваю 
і не люб лю, ка лі на вяз ва юць мне, 
та му асаб лі ва ні ко лі не за дум ва ла-
ся над та кім ужо пра віль ным ла дам 
жыц ця. Заў сё ды іг на ра ва ла за ня ткі 
спор там, ні я кіх трэ на жо раў, спарт-
за лы і гэ так да лей, а ня даў на вы ра-
шы ла, што ўсё ж трэ ба па чы наць, і 
ста ла ўдзель ні цай пра ек та «Ганд бол. 
Ма ра мая», за раз ха джу на трэ ні-
роў кі. Што ты чыц ца хар ча ван ня, то 
чыс та ін ту і тыў на за мест са сіс кі з'ем 
ка ва ла чак мя са ці за праў лю са ла ту 
не ма я нэ зам, а чымсь ці ка рыс ным, 
але пры гэ тым, аб са лют на спа кой на 
ма гу за ехаць у Мак до нальдс і ча сам 
да зво ліць са бе ве лі зар ны чыз бур гер. 
Мне зда ец ца, што трэ ба жыць ужо 
ця пер і ла віць за да валь нен не ад уся-
го, у тым лі ку ад ежы.

А што ты чыц ца знеш няй пры га-
жос ці, то са мае га лоў нае — гэ та вы-
спац ца, ну і не вар та за бы ваць, што, 
ка лі ты зай ма еш ся лю бі май спра вай, 
як бы гэ та ба наль на ні гу ча ла, атрым-
лі ва еш эмо цыі, унут ра нае шчас це ад-
бі ва ец ца і на знеш нас ці.

— У Ган ны Эй смант ёсць сак рэт 
пос пе ху?

— Сак рэт у тым, каб пра ца ваць з 
жа дан нем, пра ца ваць шмат, не прос-
та быць пры го жай вя ду чай, а ве даць, 
раз бі рац ца ў сва ёй тэ ме. Умець сха-
ваць свае кап ры зы ку дысь ці да лей, 
ча сам за бы ваць пра ся бе, быць га-
то вым ах вя ра ваць сва ім аса біс тым 
ча сам. Без гэ та га ні як.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by

«НІ КО ЛІ 
НЕ МА РЫ ЛА 

БЫЦЬ ВЯ ДУ ЧАЙ»

Ган на 
ЭЙ СМАНТ:

Ган на ад на з пер шых дзяў чат, хто з'я віў ся на эк ра не бе ла рус ка га тэ-
ле ба чан ня ў спар тыў най жур на ліс ты цы. Яна раз бі ра ец ца ў спор це не 
горш за са ма га заў зя та га ба лель шчы ка, з лёг кас цю рас каз вае як пра 
мас тац кую гім нас ты ку, так і пра фут бол. Сён ня дзяў чы на з'яў ля ец ца 
вя ду чай, аў та рам шмат лі кіх філь маў і пе ра дач, а яшчэ вы хоў вае ма-
лень кую дач ку Іван ку, імя якой, да рэ чы, так са ма звя за на са спор там. 
Пра тое, як прай шоў пер шы пра мы эфір, ча му са ма Эй смант доў гі 
час іг на ра ва ла за ня ткі спор там і пра сваю но вую пра гра му Ган на 
рас ка за ла ка рэс пан дэн ту «Звяз ды».

Пад піс ка-2016
ВАР ТА 
ПА БА ЧЫЦ ЦА

Ле та кро чыць па Бе ла ру сі, звяз доў цы 
так са ма пра цяг ва юць свае па езд кі па кра і не. 
Мы на кі роў ва ем ся ў са мыя роз ныя га ра ды і вёс кі, 
каб па ба чыц ца са сва і мі чы та ча мі і да ве дац ца пра 
ад мет ныя на ві ны, што на зы ва ец ца, на мес цы. Ці ка выя 
і ка рыс ныя су стрэ чы ўжо ад бы лі ся ў шэ ра гу ра ё наў.

На пе ра дзе — не менш яск ра выя спат кан ні. 
Чар го вая су стрэ ча ад бу дзец цца на Брэст чы не — 
мы на кі роў ва ем ся ў Іва цэ віц кі ра ён. Дзень 
пад піс чы ка га зе ты «Звяз да» ад бу дзец ца 3 чэр ве ня 
з 12 да 15 га дзін на ра ён ным вуз ле паш то вай су вя зі. 
За ві тай це — вар та па ба чыц ца!
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