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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.41 21.45 17.04
Вi цебск — 4.22 21.43 17.21
Ма гi лёў — 4.31 21.35 17.04
Го мель — 4.37 21.22 16.45
Гродна — 4.58 21.59 17.01
Брэст    — 5.08 21.50 16.42

Iмянiны
Пр. Майсея, Міхаіла, Пятра, Ціхана.
К. Св. АПОСТАЛАЎ ПЯТРА і 
ПАЎЛА, Саламеі, Францішка.

Месяц
Апошняя квадра 30 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Авена.
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Г А З Е Т А
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е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by
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1561 год — у Маскве было завершана будаўніцтва храма 
Васіля Блажэннага. Ён быў узведзены ў гонар узяцця ў 

1552 годзе Казані, сталіцы Казанскага ханства. Да канца XVII ста-
годдзя сабор быў самым высокім будынкам Масквы: яго вышыня — 
60 метраў. Вобраз гэтага сабора не раз ставіў у тупік замежнікаў. Ад-
наму нямецкаму падарожніку здавалася, што храм створаны «больш 
для ўпрыгожвання, чым для малітвы». Як толькі яго не называлі: і 
гіганцкім кандытарскім вырабам, і «будынкам з аблокаў, мудрагеліста 
афарбаваных сонцам». Храм Васіля Блажэннага неаднаразова гарэў. 
Пачалося ўсё яшчэ падчас польска-шведскай інтэрвенцыі 1612 года, 
а ў час знаходжання французаў у Маскве ў 1812-м напалеонаўскія 
салдаты наладзілі ў ім стайню. Адступаючы, Напалеон аддаў загад 
падарваць «мячэць» (так ён чамусьці назваў сабор), але гэты загад 
не паспелі выканаць. Другі раз Бог выратаваў сабор у 1930-я гады, 
ужо пры савецкай уладзе — тады ён таксама ацалеў толькі цудам. 
Яшчэ ў 1929 годзе храм быў зачынены, тады ж былі знятыя званы — іх 
сталі зноў збіраць толькі ў 1990-м. Цяпер Храм Васіля Блажэннага — 
філіял Дзяржаўнага Гістарычнага музея Расіі.

1906 год — нарадзіўся Іван Данілавіч Чарняхоўскі, савецкі 
военачальнік, двойчы Герой Савецкага Саюза (1943, 

1944), генерал арміі (1944 г.). У гады Вялікай Айчыннай вайны 
камандаваў танкавай дывізіяй, танкавым 
корпусам, арміяй; камандуючы войскамі 
Заходняга, а затым 3-га Беларускага 
франтоў (1944—1945). Войскі 3-га Белару-
скага фронту разам з 1-м Прыбалтыйскім 
фронтам ажыццявілі Віцебска-Аршанскую 
аперацыю (1944 г.), а з 1-м і 2-м Беларускім 
франтамі — Мінскую наступальную апе-
рацыю (1944 г.), стварылі мінскі «кацёл», 
вызвалілі Віцебск, Оршу, Барысаў, Мінск, 
Вільнюс і іншыя населеныя пункты. Быў смя-
ротна паранены ў ходзе Усходне-Прускай 
аперацыі. Каля вёскі Рэдзькі Дубровен-
скага раёна на месцы каманднага пункта 

Чарняхоўскага ўстаноўлена мемарыяльная пліта, у вёсцы Сцешыцы 
Вілейскага раёна — яго бюст.

1950 год — нарадзіўся Васіль Аляксеевіч Купрыяненка, 
беларускі музыка, кампазітар, збіральнік і выканаўца 

беларускага музычнага фальклору, заслужаны артыст Беларусі 
(1987). З 1974 года — канцэртмайстар, з 1978-га — музычны 
кіраўнік фальклорна-харэаграфічнага ансамбля «Харошкі». У 1984—
2001-м з'яўляўся арганізатарам і мастацкім кіраўніком Беларускага 
дзяржаўнага ансамбля народнай музыкі «Свята». Аўтар апрацовак 
народнай музыкі, у тым ліку песень, а таксама арыгінальных песень 
на вершы Я. Чачота, Я. Купалы і іншых, многія з якіх увайшлі ў зборнік 
«Танцавальная музыка Беларусі. Танцы Усходняга Палесся».

Максім БАГДАНОВІЧ, паэт, перакладчык:
«Усё, што цяпер навіною завецца, праз час які старыною 

мае быць».

caricatura.rucaricatura.ru

Заўт ра кi ну ку рыць, у па ня дзе лак пач-
ну бе гаць ра нi цай, праз ты дзень за пi шу ся 
ў трэ на жор ную за лу. А пра што ду ма еш 
пе рад сном ты?

Зяць — це шчы:
— Ма ма, а вы не ку пi це мне цы га рэ ты? 

Даю пяць дзя сят ты сяч, рэшта ва ша.
Це шча пай шла. Паз ней зноў зяць 

клi ча.
— Ма ма, а вы не ку пi це мне пi ва? Сто 

ты сяч даю, зда ча зноў ва ша.
Це шча — бя гом у кра му. Раз да ец ца 

тэ ле фон ны зва нок — жон ка:
— Мi лы, ты ма ме пен сiю ад даў?
Муж:
— Ад даю па кры се...

Кож ны муж чы на па вi нен ве даць дзве 
фра зы: «Дай па ес цi» i «Дай па ес цi спа-
кой на».

СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

АВЕН. Тай ныя праб-
ле мы ста нуць вi да-
воч ны мi, а зна чыць, 

iх тэр мi но ва трэ ба вы ра шаць. 
Тым са мым вы па зба вi це ся бе 
ад сур' ёз ных цяж кас цяў на бу-
ду чы ню. Да вя дзец ца па пра ца-
ваць фi зiч на, цi, горш за тое, 
— на асноў най пра цы зда рыц-
ца аў рал. Мо жа це су тык нуц ца з 
на ступ ствам мi ну лых па мы лак. 
Але не вар та ад чай вац ца, бо вы 
аба вяз ко ва зной дзе це эфек-
тыў нае вый сце з сi ту а цыi.

ЦЯ ЛЕЦ. Вас бу дзе 
акру жаць мi тус ня як 
на пра цы, так i до-

ма. Па спра буй це за вяр шыць 
вы зна ча ны мi нi мум, бо раз вi-
ваць бур ную дзей насць ад на-
ча со ва ў не каль кiх кi рун ках вы 
ця пер не здоль ныя. Па жа да на 
раз лiч ваць час з за па сам, каб 
не раз драж няць на ва коль ных 
бяс кон цы мi спаз нен ня мi. Не 
ад маў ляй це ся ад не аб ход най 

да па мо гi сяб роў.
БЛIЗ НЯ ТЫ. Час грун-
тоў на пад рых та вац ца 
да ад па чын ку, скон-

чыць ста рыя спра вы, пад вес цi 
вы нi кi i сiс тэ ма ты за ваць но выя 
ве ды. Бу дзе це поў ны мi сiл i 
энер гii. Ва кол усё так са ма бу дзе 
вi ра ваць. У се ра ду строй ныя i 
пас ля доў ныя пла ны мо гуць 
быць па ру ша ны, але ў чац вер 
усё зме нiц ца да леп ша га. Яго 

мож на бу дзе на зваць днём 
здзяйснення жа дан няў.

РАК. Спат рэ бяц ца 
ўнут ра ны спа кой i 
ўраў на ва жа насць. Па-

вет ра ныя за мкi бу дуць не тры-
ва лыя — iх лепш па кi нуць да 
та го, як яны пач нуць раз бу рац-
ца. Дум кi па вiн ны быць ла гiч ны-
мi. Бяз лi тас на рас праў ляй це ся 
з ха о сам у вя дзен нi дзе ла вых 
па пер, не за бы вай це ся пра важ-
ныя да ру чэн нi.

ЛЕЎ. Не вар та за га дзя 
пе ра жы ваць з на го ды 
па дзей, якiя на блi жа юц-
ца. Будзь це ўваж лi выя i 

кла пат лi выя ў да чы нен нi да ка ха-
на га ча ла ве ка, бо яму не ха пае 
ва ша га ду шэў на га цяп ла. Па жа-
да на ста ран на рас пi саць пла ны 
на ты дзень, iнакш ён атры ма ец-
ца не каль кi ха а тыч ным.

ДЗЕ ВА. Ад пач нi це 
ж, на рэш це, ад пра-
цы — яна нi ку ды не 
дзе нец ца. На стае лi-

пень — вяр шы ня ле та, не су чы 
з са бой не паў тор ны на строй, з 
якiм не вар та зма гац ца. Лепш 
на кi руй це свае сi лы на тое, каб 
спла на ваць ад па чы нак i пры-
нес цi ра дасць са бе, род ным i 
блiз кiм. Гэ ты ад па чы нак лепш 

пра вес цi з сям' ёй.
ША ЛI. З'я вiц ца блiс ку-
чы шанц спра вiц ца з 
так тыч ны мi за да ча мi. 

Не вар та вес цi шчы рых раз-
моў з ма ла зна ё мы мi людзь мi. 
Ды i на огул не трэ ба за над та 
шмат га ва рыць, а тым больш 
кры чаць. Па жа да на са чыць за 
сва i мi сло ва мi. Ёсць шанц па-
спя хо ва па зба вiц ца ад вы ра заў, 
якiя аб ця жар ва юць пе ра ка наў-
часць ва шых пра моў.

СКАР ПI ЁН. Сы шоў шы 
ў ад па чы нак на па чат ку 
тыд ня, вы, ве ра год на, 

па збег не це не пры ем нас цяў на 
пра цы. Але ка лi пра цяг не це пра-
цу, то ча кай це не заў сё ды пры-
ем ных не ча ка нас цяў. Не аб ход на 
пра явiць зайз дрос нае цяр пен не, 
iнакш дзе ла выя парт нё ры мо-
гуць ска рыс тац ца ва шай эма-
цы я наль нас цю i спра ва ка ваць 
кан флiкт ную сi ту а цыю. Га лоў-
ная за да ча — не нер ва вац ца з 
на го ды бяс кон цых хат нiх спраў 
i не ўсклад няць ад но сiн з баць-
ка мi. Дзе цi здоль ныя больш це-
шыць, чым хва ля ваць.

СТРА ЛЕЦ. Будзь це аб'-
ек тыў ны мi ў ад зна ках 
улас ных маг чы мас цяў. 
Пла на ваць на ле жыць 

толь кi тое, што ця пер па сi лах. 
Па спра буй це вы да ваць як ма га 
менш iн фар ма цыi пра ся бе ста-
рон нiм. У да чы нен нi да дзе ла вых 
парт нё раў па вод зьце ся бе больш 
стры ма на, слу хай це на ва коль-
ных уваж лi ва, не пра пус кай це цi-
ка вых за ўваг. До ма i ў сям'i вас 
ча кае спа кой i даб ра быт.

КА ЗЯ РОГ. Спры яль-
ны час для па зi тыў ных 
змен у жыц цi. Ад кiнь-
це прэч ня ўпэў не насць 

i су мне вы i па чы най це ад стой-
ваць свае пра вы на ўсiх жыц-
цё ва важ ных кi рун ках. На па-
чат ку тыд ня та ем ныя праб ле мы 
ста нуць вi да воч ны мi, што мо жа 
спры яць iх тэр мi но ва му вы ра-
шэн ню. У дру гой яго па ло ве су-
тык ня це ся з на ступ ствам сва iх 
мi ну лых па мы лак. Але не вар та 
ад чай вац ца.

ВА ДА ЛЕЙ. Не аб ход-
на быць уваж лi вы мi i 
асця рож ны мi. Мо жа 
па ўстаць сi ту а цыя, 

ка лi да вя дзец ца на но ва ава-
лод ваць ней кi мi на вы ка мi. Не 
ўвяз вай це ся на ват у са мыя 
бяс крыўд ныя аван ту ры. Па ка-
за на вы на ход нiц кая дзей насць, 
маг чы ма з'яў лен не но вых iдэй. 
Най больш спры яль ныя днi — 
чац вер i пят нi ца, не спры яль ны 
— аў то рак.

РЫ БЫ. Ста ноў чыя 
вы нi кi пра цы пры му-
сяць пра ца ваць з но-

вы мi тэм па мi. Пра фе сiй ная 
дзей насць за па тра буе пiль-
най ува гi i да дат ко ва га ча су, 
якi да вя дзец ца за па зы чыць у 
аса бiс та га жыц ця. Маг чы мыя 
зна ём ствы з но вы мi людзь мi 
i ад наў лен не су вя зяў з кiмсь цi 
са ста рых зна ё мых.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Апош нiм ча сам пра цэс ства рэн-
ня iмi джу га ра доў на бi рае ўсё боль-
шыя аба ро ты, — ка жа ды зай нер. — 
Ра ней я нi ко лi гэ тым не зай маў ся, але 
вы ра шыў па спра ба ваць свае сi лы.

Спро ба ака за ла ся ўда лай: за два 
з лiш нiм ме ся цы Змi цер рас пра ца ваў 
сiм ва лы 30 бе ла рус кiх га ра доў, 16 з 
якiх прад ста вiў у дып лом най ра бо це. 
Ка мi сiя аца нi ла пра ект у 10 ба лаў. Сам 
ды зай нер пры зна ец ца, што вы бар га-
ра доў для пра ек та быў вы пад ко вы. 
Ся род iх i ста лi ца, i аб лас ныя цэнт ры, 
i зу сiм ма лень кiя га рад кi. Змi цер рас-
пра ца ваў на ват сiм ва лы Вiль нi, Сма-
лен ска, Бе ла сто ка — спрад веч ных 
бе ла рус кiх га ра доў, а так са ма ста ра-
жыт най Лiт вы.

— У пра цы я аба пi раў ся ў пер шую 
чар гу на гiс то рыю i ле ген ды га ра доў. 
Ха це ла ся, каб гэ та бы ло цi ка ва ту-
рыс ту. Я ста ра ўся ўжы ваць у пра ек це 
эт нiч ныя ма ты вы, плас ты ку, — тлу ма-
чыць Змi цер.

СКЛА ДА НАС ЦI 
«СТЫ ЛIС ТЫЧ НАЙ» 
ПРАБ ЛЕ МЫ

Хло пец уз гад вае, што асноў ныя 
скла да нас цi пры вы ка нан нi пра ек та 
бы лi звя за ны з аб ме жа ван нем у ча се, 
а так са ма з не аб ход нас цю пры вес цi 
ўсе га ра ды да ад на го сты лю.

— Кож ны го рад,  як i ча ла век, — 
не паў тор ны. I ча сам мне да во дзi ла ся 
ад маў ляц ца ад цi ка вых плас тыч ных 
ра шэн няў, каб пры трым лi вац ца агуль-
най сты лi за цыi. Ця пер я пры хо джу да 
дум кi, што гэ та не апраў да на. Кож ны 
го рад трэ ба «па да ваць» па асоб ку, 
улiч ва ю чы ўсе ад мет нас цi. За ход няя 
Бе ла русь не мо жа быць сты лiс тыч на 
па доб най да Ус ход няй.

Апроч та го, ды зай не ру цяж ка бы-
ло знай сцi фон для кож на га го ра да. 
Спа чат ку Змi цер пла на ваў са ма стой-
на фа та гра фа ваць га ра ды, але пас ля 
пер шых спроб зра зу меў, што на ад ны 
раз' ез ды пой дзе ўвесь час, ад ве дзе ны 
на пра цу. Та му да вя ло ся шу каць вы-
явы ў iн тэр нэ це.

Але ад ным гэ тым пра ект не аб ме-
жа ваў ся. Акра мя ла га ты паў га ра доў, 
шрыф тоў i пры кла даў ды зай нер ска га 
вы ка ры стан ня рас пра ца ва ных сiм ва-
лаў, Змi цер ства рыў кан цэпт да дат ку 
да ма бiль ных пры лад, пры да па мо зе 
яко га мож на бы ло б лёг ка ары ен та-
вац ца ў Мiн ску. Гэ ты да да так уклю чае 
ў ся бе кар ту, марш ру ты га рад ско га 

транс пар ту, да ве дач ную iн фар ма цыю 
аб сла ву тых мяс цi нах, му зе ях, ка вяр-
нях, гас цi нi цах, баль нi цах, па соль-
ствах, пунк тах ахо вы пра ва па рад ку 
i iн шыя звест кi. У пла нах за ста ло ся 
яшчэ шмат дэ та ляў, ад якiх ды зай нер 
ад мо вiў ся, бо не маг чы ма аха пiць не-
ахоп нае.

У КОЖ НА ГА ГО РА ДА —
СВАЕ АД МЕТ НАС ЦI

Вы ка рыс тоў ваць агуль ныя для 
мно гiх аса цы я цыi i пры гэ тым не «ска-
цiц ца» да ба наль нас цi — за да ча для 
ды зай не ра ня прос тая. Але, мяр ку ю-
чы па вод гу ках у iн тэр нэ це, Змi цер 
з ёй спра вiў ся. За баў ны мядз ведзь, 
што тан чыць, — сiм вал Смар го нi (як 
на па мiн аб мядз ве джай ака дэ мii Ра-
дзi вi лаў); аб гры зе нае баб ром бер вя-
но ў вы яве Баб руй ска; узор слуц ка га 
по яса — сты лi за ва ныя ла га ты пы на 
фо не вi даў га ра доў ака за лi ся блiз кi-
мi i зра зу ме лы мi для пуб лi кi. Вя до ма, 
не абы шло ся i без кры ты кi. Але ся-
род не ка то рых за ўваг аў тар знай шоў 
вель мi слуш ныя i па ста ра ўся ўнес цi 
iх у пра ект.

— Адзiн з ка рыс таль нi каў на пi саў, 
што ў Ме нес ка быў ва дзя ны млын, 
а не вят рак. Я гэ та ве даў, але на сты-
лi за цыю ва дзя ны млын нi як не клаў ся, 

та му тут я «схал ту рыў», — пры зна ец-
ца ды зай нер, рас па вя да ю чы пра сiм-
вал Мiн ска. Ста лi цу Змi цер уба чыў у 
дзвюх част ках: верх няя — той са мы 
млын, нiж няя — ве жа-бра ма ў го рад.

Што цi ка ва, Мiнск у Змiце ра Краў-
чан кi, як i ў ды зай не раў кам па нii 
INSTID, вы ка на ны ў бе ла-бла кiт най 
ка ля ро вай га ме. На прош ва юц ца пэў-
ныя аса цы я цыi...

— У ве рас нi, ка лi я толь кi вы зна-
чыў ся з тэ май дып ло ма, я не як i не 
па ду маў аб iн шых ко ле рах, — тлу ма-
чыць ма ла ды ча ла век. — Шчы ра ка жу-
чы, я та ды на ват i не ба чыў той «Think 
Minsk». Прос та ў мя не ча мусь цi та кая 
аса цы я цыя з бла кiт ным. Па-пер шае, 
та му, што ле ген да го ра да звя за на з ва-

дой. Па-дру гое, адзен не Дзе вы Ма рыi 
на гер бе сi няе. Але ця пер я ра зу мею, 
што не ха пае яко га-не будзь кант рас на-
га цёп ла га ко ле ру. На «све жае во ка» 
пра ект яшчэ тэх нiч на «не жы вы».

БРЭНД — ГЭ ТА НЕ ТОЛЬ КI 
МОД НЫЯ ПРЫ ЁМЫ...

Рас пра ца ва ны брэнд Мiн ска Змi-
цер на зы вае «дрэн ным пры кла дам 
брэн дын гу».

— На зi ра ю чы за раз вiц цём су-
свет на га пра цэ су ства рэн ня iмi джу 
га ра доў, мож на вы лу чыць не ка то рыя 
«мод ныя» пры ёмы. Адзiн з iх — гэ-
та ка лi ла га тып бу ду ец ца на су час-
ных фор мах — трох кут нi кi, па ло сы. 
У брэн дзе Мiн ска пры сут нi ча юць тыя 
са мыя мод ныя шаб ло ны, усё пры го жа 
«кла дзец ца». Але та кi брэнд мож на i 
Адэ се на даць, ён бы на ват больш ёй 
па ды шоў.

Па сло вах Змiт ра, на мiж на род ным 
фес ты ва лi тэ ры та ры яль на га мар ке-
тын гу i брэн дын гу OPEN, якi ня даў на 
пра хо дзiў у Мiн ску, пра ект кам па нii 
INSTID на ват не па ка за лi цал кам. Але, 
ня гле дзя чы на не га тыў ныя вод гу кi, 
i да лей вы ра шы лi пра ца ваць з iм. Змi-
цер мяр куе, што «ўся праб ле ма ў тым, 
што гро шы за брэнд ужо за пла цi лi, i 
гэ тую «ка ро ву», хут чэй за ўсё, бу дуць 
«да iць» да кан ца». У су вя зi з гэ тым 
ма ла ды ды зай нер вы каз вае шка да-
ван не, што ў сфе ры брэн дын гу ў нас 
ма ла пры слу хоў ва юц ца да на шых спе-
цы я лiс таў.

— На прык лад, ця пер збi ра юц ца 
ства раць брэнд Грод на. Да лi сло ган: 
«Грод на — го рад му зе яў». Ва кол яго 
так са ма раз га рэ лi ся спрэч кi. I, хут чэй 
за ўсё, для ства рэн ня брэн да гэ та га 
аб лас но га цэнт ра так са ма пры цяг-
нуць за меж ных спе цы я лiс таў, ха ця ў 
нас ёсць свае ды зай не ры з доб ры мi 
iдэ я мi.

Змi цер Краў чан ка пе ра ка на ны, што 
адзi ны сро дак пры цяг нен ня iн вес ты-
цый у Бе ла русь — гэ та ту рызм i раз-
вiц цё но вых тэх на ло гiй. I без брэн дын-
гу тут не абы сцi ся.

— Гэ та як рэ кла ма, i яна па вiн на 
мець ней кi сэнс i мэ ту, — мяр куе Змi-
цер.

Ды зай нер упэў не ны, што ў Бе ла-
ру сi ёсць усе пад ста вы для раз вiц-
ця брэн дын гу. Бо ка лi пра ект доб ры 
(а та кiя са праў ды ёсць), ён сам пра б'е 
са бе да ро гу. Трэ ба толь кi свое ча со ва 
яго пад тры маць.

Дзi я на СЕ РА ДЗЮК.

У ПО ШУ КАХ IМI ДЖУ
СВАЙ ГО ГО РА ДА...

«У пра цы я аба пi раў ся ў пер шую чар гу на гiс то рыю 
i ле ген ды га ра доў. Ха це ла ся, каб гэ та бы ло цi ка ва 
ту рыс ту; я ста ра ўся ўжы ваць у пра ек це эт нiч ныя 
ма ты вы, плас ты ку.»

Вы ка рыс тоў ваць 
агуль ныя для мно гiх 
аса цы я цыi i пры 
гэ тым не «ска цiц ца» 
да ба наль нас цi — за да ча 
для ды зай не ра ня прос тая. 
Але, мяр ку ю чы па 
вод гу ках у iн тэр нэ це, 
Змi цер з ёй спра вiў ся.
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27 ЧЭРВЕНЯ Ў МІНСКІМ ПАЛАЦЫ СПОРТУ ПРАЙШОЎ 
ФІНАЛ V КОНКУРСУ ПРЫГАЖОСЦІ
«МІС МІНСК–2013». ПЕРАМОЖЦАЙ СЯРОД 
27 КАНКУРСАНТАК СТАЛА ЯНА КАНЦАВЕНКА.
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10 ЛІТ РАЎ СПІР ТУ НА АД НА ГО МІН ЧА НІ НА
У пе ра раз лі ку на чыс ты спірт уз ро вень спа жы ван ня ал ка го лю на 

ду шу на сель ніц тва ў Мін ску ў 2012 го дзе склаў амаль 10 літ раў, па ве да-
міў жур на ліс там га лоў ны ўрач га рад ско га нар ка ла гіч на га дыс пан се ра, 
га лоў ны па за штат ны нар ко лаг Ка мі тэ та па ахо ве зда роўя Мін гар вы-
кан ка ма Сяр гей Ма лоч ка. Ця пер у га рад ской нар ка ла гіч най служ бе 
на ўлі ку ста яць 46 877 ча ла век, з іх 4596 — не паў на лет нія. У вы гля дзе 
моц ных спірт ных на по яў у кра і не ўжы ва ец ца ка ля 70% ал ка го лю.

«Мінск-На віны»
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Замак — сімвал горада Ліда.Замак — сімвал горада Ліда.


