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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.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, 
Барыса, Макара, Рыгора, 
Фёдара.
К. Емяльяна, Здзіслава, 
Зянона, Мікалая.

Месяц
Маладзік 29.11—06.12.
Месяц у сузор’і Рыбы.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.12 16.49 7.37

Вi цебск — 9.09 16.31 7.22

Ма гi лёў — 9.02 16.39 7.37

Го мель — 8.51 16.44 7.53

Гродна — 9.26 17.05 7.39

Брэст — 9.19 17.14 7.55

Ка лі я ў се ці ве і не ад-
каз ваю на ва шы па ве дам-
лен ні...

Гэ та зна чыць, што нех та 
гля дзіць муль ці кі або прый-
шоў з ра бо ты «тан кіст»!

— Во вач ка, скла дзі сказ са 
сло ва мі «кот» і «гля дзець».

— Ка лі я вы пад ко ва на сту-
піў ка ту на ла пу, ён за кры чаў: 
«Гля дзець трэ ба, ку ды на сту-
па еш!»

Учо ра жон ка 
за цяг ну ла мя не ў 
кра му пар фу ме рыі. 
Тут па ды хо дзіць 
пра да вец-кан суль-
тант з пы тан нем:

— Ма гу вам да-
па маг чы?

І я шчы ра так 
ад каз ваю:

— Мо жа це! Вы га ні це нас 
ад сюль, ка лі лас ка!..

Па зна ё міў ся хло пец з пры-
го жай дзяў чы най, тая за пра сі ла 
яго да ся бе да до му. На па ро зе 
іх су стра кае яе ма ці. Хло пец:

— Я ха чу пра сіць ру кі ва-
шай дач кі. Яна пры го жая, як 
шэ дэўр мас та ка.

Ма ці (у ха ту):
— Гэй, Ру бенс, хо піць 

спаць, ідзі з бу ду чым зя цем 
зна ё міц ца!

УСМІХНЕМСЯ
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька»ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» в связи с ликвидацией  в связи с ликвидацией 
ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ ТОВАРНОЙ РЫБЫ:ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ ТОВАРНОЙ РЫБЫ:  

• КАРП, ТОЛСТОЛОБИК; • КАРП, ТОЛСТОЛОБИК; 
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У што тыд нё вым спар тыў ным агля-
дзе «Звяз ды» рас каз ва ем пра тое, 
як прай шоў ква лі фі ка цый ны тур нір 
у Мін ску, як ады гра ла мін скае «Ды-
на ма» ў чар го вым мат чы КХЛ і хто 
стаў ула даль ні кам ва лей боль на га 
Куб ка Бе ла ру сі.

1. Жа но чая збор ная кра і ны па ганд-
бо ле без па ра жэн няў прай шла пер-
шы ква лі фі ка цый ны раўнд чэм пі я на-
ту све ту 2017 го да і за раз згу ляе ў 
плэй-оф. На пля цоў цы Па ла ца спор ту 
«Уруч ча» па да печ ныя То ма жа Ча тэ ра 
пе ра маг лі збор ную Тур цыі — 37:23, за-
тым ка ман ду Швей ца рыі — 35:27 і раз-
гра мі лі ганд ба ліс так Ко са ва 31:13.

— Мы бы лі фа ва ры та мі ква лі фі ка-
цыі і па ка за лі гэ та на пля цоў цы. Не ка-
то рыя дзяў ча ты ме лі праб ле мы са зда-
роў ем, але пра вя лі ўсе мат чы як трэ ба. 
Тро хі за хва ля ва лі ся ў па чат ку мат ча з 
тур чан ка мі. Але толь кі та му, што гэ та 
бы ла пер шая гуль ня на тур ні ры. За тым 
хут ка су па ко і лі ся і да вя лі матч да пе ра-
мо гі. Ра зу ме лі, што са мая важ ная гуль-
ня бу дзе са швей цар ка мі, та му вы бра лі 
ак тыў ную аба ро ну на гэ тую су стрэ чу. 
За дум ка спра ца ва ла. У мат чы з ка ман-
дай Ко са ва, праў да, ужо вы пус ці лі дру гі 
склад — так як вы ра шы лі да гэ та га ча су 
га лоў ную за да чу. За раз бу дзем ча каць 
са пер ні ка па на каўт-раў ндзе, — ад зна-

чыў га лоў ны трэ нер бе ла рус кай збор-
най То маж Ча тэр.

На га да ем, на шы дзяў ча ты пра бі лі ся 
ў плэй-оф чэм пі я на ту све ту ўпер шы ню з 
2009 го да. Бе ла рус кі толь кі двой чы ста на-
ві лі ся ўдзель ні ца мі фі наль най ста дыі пла-
не тар ных фо ру маў — у 1997 го дзе (за ня лі 
16 мес ца) і ў 1999-м (бы лі 14-мі).

Лё са ван не плэй-оф ЧС-2017 ад бу-
дзец ца 18 снеж ня.

2. Ха ке іс ты мінск ага «Ды на ма» 
прай гра лі трэ ці матч за пар у чэм пі я-
на це Кан ты нен таль най ха кей най лі гі. 
На гэ ты раз на сва ім лё дзе ды на маў цы 
бы лі сла бей шыя за маг ні та гор скі «Ме-
та лург» — 2:4. Ад зна чым, што ў ва ро тах 
упер шы ню ў гэ тым се зо не згу ляў Ке він 
Ла ланд, які атры маў траў му яшчэ ў па-
чат ку ве рас ня ў мат чы за збор ную.

— Ха кей ны се зон не абы хо дзіц ца без 
уз лё таў і па дзен няў. Ты па ві нен пад крэс -

лі ваць неш та для ся бе ў кож ным мат чы — 
гэ та бу дзе да ваць нам сі лы ста на віц ца
най леп шы мі. Я і ўсе гуль цы ве рым, што 
ру ха ем ся ў пра віль ным кі рун ку. Мы ве-
да ем аб гуль ня вых мо ман тах, якія трэ ба 
па леп шыць. У нас па-за гуль нёй шмат 
фор вар даў і вя ду чы аба рон ца — гэ та ня-
прос тая сі ту а цыя, у якой мы зна хо дзім ся 
ўжо тры ме ся цы, — пра ка мен та ваў ста-
но ві шча сва ёй ка ман ды га лоў ны трэ нер 
мінск ага «Ды на ма» Крэйг Вудк рафт.

За раз у ак ты ве мінск ага «Ды на ма» 
58 ач коў пас ля 37 згу ля ных мат чаў і 7-е мес ца 
ў тур нір най таб лі цы За ход няй кан фе рэн-
цыі Кан ты нен таль най ха кей най лі гі. Свой 
на ступ ны па яды нак «зуб ры» пра вя дуць 
сён ня на лё дзе «Мінск-Арэ ны» су праць 
ха ке іс таў бра ціс лаў ска га «Сло ва на».

3. «Мін чан ка» ста ла ўла даль ні кам 
Куб ка Бе ла ру сі па ва лей бо ле, вый-
граў шы фі наль ны матч ро зыг ры шу ў 
брэсц кай «Вік то рыі» з лі кам 3:0.

Ад зна чым, што ва лей ба ліст кі «Мін-
чан кі» ўпер шы ню пе ра маг лі ў Куб ку 
Бе ла ру сі за апош нія пяць га доў. Ра ней 
ула даль ні кам га на ро ва га тра фея ста-
на ві лі ся «Пры буж жа» (у 2015-м і 2014 
го дзе), гро дзен скі «Нё ман» у 2013 го дзе, 
з 2008 па 2012 га ды пе ра мож цам ста на-
віў ся ба ра на віц кі «Ат лант».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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Спорт-таймСпорт-тайм  �� ПРАЗ СЕМ ГА ДОЎ...
Ме на ві та столь кі спат рэ бі ла ся бе ла рус кім ганд ба ліст кам, каб зноў вый сці ў плэй-оф 

ад бо рач на га тур ні ру чэм пі я на ту све ту
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1520 год — на ра дзі ла ся Бар ба ра Ра дзі віл, ка ра ле-
ва поль ская і вя лі кая кня гі ня лі тоў ская. Бы ла 

дру гой жон кай Жы гі мон та ІІ Аў гус-
та. Атры ма ла вы дат ную аду ка цыю 
до ма: ве да ла не каль кі за меж ных 
моў, зай ма ла ся гіс то ры яй, лі та ра-
ту рай, ма ля ван нем, му зы кай, тан-
ца мі, вер ха вой яз дой. Па мер ла ў 
1551 го дзе, праз паў го да пас ля 
сва ёй ка ра на цыі. Па ха ва на ў Ві-
лен скім ка фед раль ным кас цё ле. 
Бар ба ра Ра дзі віл ста ла ге ра і няй 
мно гіх ле ген даў, у якіх вы сту пае ў 
воб ра зе Чор най да мы, а гіс то рыі 
ра ман тыч на га ка хан ня Бар ба ры і 
Жы гі мон та пры све ча ны шмат лі кія мас тац кія тво ры.

1590 год — рус кі цар Фё дар Іа а на віч па іні цы я ты ве 
Ба ры са Га ду но ва вы даў указ, які за ба ра няў 

пе ра хо ды ся лян ад ад на го ўла даль ні ка да ін ша га на ват у 
Юр' еў дзень. (Юр' еў дзень, ка лі ўша ноў ва ец ца па мяць свя-
то га Ге ор гія, за вяр шаў га да вы цыкл сель ска гас па дар чых 
ра бот і да зва ляў ся ля нам, якія вы пла ці лі збор, у пе ры яд 
ча су за ты дзень да Юр' е ва дня і ты дзень пас ля яго сыс ці 
ад ста ро га гас па да ра.) Гэ тая за ба ро на ста ла не ча ка най 
для ся лян, ме на ві та та ды і з'я ві ла ся пры маў ка: «Вось та бе, 
ба бу ля, і Юр' еў дзень!»

1896 год — 120 га доў та му на ра дзіў ся (г. Ві цебск) 
Мі ка лай Кір' я на віч Ры жы, ге не рал-пал коў нік 

ар ты ле рыі. Удзель нік са вец ка-фін скай вай ны (1939—1940). 

У Вя лі кую Ай чын ную вай ну на Паў днё вым, За бай каль скім 
фран тах — на чаль нік ар ты ле рыі кор пу са, ар міі, на чаль-
нік ар ты ле рыі — на мес нік ка ман ду ю ча га вой ска мі фрон-
ту. Удзель нік аба ро ны Адэ сы, Се ва сто па ля, Кер чан ска-
Фе а да сій скай дэ сант най апе ра цыі 1941—1942 га доў, са-
вец ка-япон скай вай ны. Па мёр у 1972 го дзе.

1899 год — на ра дзіў ся (г. Шклоў) На вум Іса ка віч 
Эй цін гон, са вец кі ва ен ны дзе яч, раз вед чык, 

ге не рал-ма ёр. Скон чыў Ва ен ную ака дэ мію ў Маск ве, ве даў 
не каль кі за меж ных моў. Пра цоў ную дзей насць па чаў у 1917 
го дзе ў Ма гі лё ве, дзе не ка то ры час быў чле нам мяс цо вай 
ар га ні за цыі пар тыі са цы ял-рэ ва лю цы я не раў (эсэ раў), з 
якой пас ля вый шаў. З 1920 го да — у ор га нах ВЧК ў Го ме-
лі, Баш кі рыі. У 1925—1939 га дах — на мес нік рэ зі дэн та, 
рэ зі дэнт са вец кай раз вед кі ў Кі таі, ЗША, Іс па ніі, Фран цыі. 
Адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў апе ра цыі па лік ві да цыі 
Л. Троц ка га ў Мек сі цы. У па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны 
пры зна ча ны на мес ні кам кі раў ні ка асо бай гру пы пры нар-
ка ме ўнут ра ных спраў СССР, зай маў ся ад праў кай са вец кіх 
раз вед чы каў у ня мец кі тыл, не ле галь на пра ца ваў у Тур цыі. 
З 1944 го да ўдзель ні чаў у збо ры ін фар ма цыі аб аме ры кан-
скай атам най бом бе. У 1953 быў арыш та ва ны і асу джа ны 
да 12 га доў тур мы. Пас ля вы зва лен ня ў 1964 го дзе пра ца-
ваў у знеш не ганд лё вым аб' яд нан ні «Між на род ная кні га» ў 
Маск ве. Па мёр у 1981 го дзе. Рэ абі лі та ва ны ў 1992-м.

Ні на МА ЦЯШ, паэ тэ са:
«Ха це ла ад на го ад до лі: ду шою з не бам га ва рыць».

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на І квар тал і 1 паўгоддзе 2017 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                                на  І квар тал і 1 паўгоддзе 2017 года

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«ЗВЯЗ ДА» НА СВЯ ТЫ ДО РЫЦЬ... СУ ВЯЗЬ!«ЗВЯЗ ДА» НА СВЯ ТЫ ДО РЫЦЬ... СУ ВЯЗЬ!
А што, як не су вязь, са мае га лоў нае сён ня ў 

ад но сі нах па між людзь мі? Зы хо дзя чы з гэ та га 
мер ка ван ня, мы ў якас ці пры зоў для ро зыг ры шу 
ся род пад піс чы каў гэ тым ра зам пра па ну ем пры ла ды 
для ка му ні ка цыі з бліз кі мі людзь мі і з усім ас тат нім 
све там — тэ ле фо ны і план шэт.

Тэ ле фо нам сён ня ні ко га не здзі віш, але тут мы 
па ду ма лі най перш пра на шых ста лых чы та чоў і пра 
ма ла дзей шых, якія кла по цяц ца аб сва іх баць ках. 
Зруч ная кла ві я ту ра з вя лі кі мі, доб ра ві доч ны мі кноп ка мі, 
вя лі кі эк ран, дзве SІM-кар ты — вы дат ны па да ру нак для 
ста рэй ша га ў вя лі кай і друж най сям'і. Не за бы лі ся і пра 
ма лод шых — га лоў ны прыз рэ клам най гуль ні — су час ны 
план шэт, які пад трым лі вае су вязь фар ма ту 4G і мае шмат 
ін шых ці ка вых і па трэб ных функ цый.

Каб стаць удзель ні кам ро зыг ры шу гэ тых па трэб ных 
па да рун каў, вар та толь кі афор міць пад піс ку на га зе ту «Звяз да» 
на І квар тал або І паў год дзе, за поў ніць адзін з ку по наў, якія бу дуць 
змя шчац ца ў га зе це на пра ця гу снеж ня, вы ра заць яго і да слаць 
на ад рас рэ дак цыі. Маг чы ма, фар ту на абя рэ ме на ві та вас.

Вы піс вай це «Звяз ду» — будзь це заўж ды на су вя зі!

Умо вы рэ клам най гуль ні «На су вя зі са «Звяз дой» зме шча ны ў 
ну ма ры ад 3 снеж ня.

План шэт Asus ZenPad 10 
План шэт Asus ZenPad 10 Z300CNL-6A025A 000

Z300CNL-6A025A 000

Ма біль ны тэ ле фон 

Fly FF241 чор ны
Fly FF241 чор ны


