
10 кастрычніка 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ8 Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 7.28 18.24 10.56
Вi цебск — 7.19 18.13 10.54
Ма гi лёў — 7.18 18.14 10.56
Го мель — 7.13 18.13 11.00
Гродна — 7.43 18.39 10.56
Брэст — 7.42 18.42 11.00

Iмянiны
Пр. Дзмітрыя, Ігната, 
Марка, Пятра.
К. Марыны, Паўліны, 
Францішка.

Месяц
Першая квадра 
12 кастрычніка.
Месяц у сузор’і Казярога.

ЗАЎТРА

 Б Е Л А Р У С К А Я 
Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК 
(на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХ МА  НЕН КА, С. ПРОТАС (першы на  меснiк  
дырэктара—галоўнага  рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,  
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання  — 
287 18 38, 287 17 21, бухгалтэрыi: 287 18 81. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
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9 кастрычніка 2013 года.

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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Па га ры зан та лі: Пі рож нае. Нант. Торт. Бал. Ла ва. Мэн. 
Крук. Кекс. Цуг. Ор ша. Аме ры ка. Кай. Па па. Абай. За рад-
ка. Го нар. Пра лік. Ко лі. Атру та. До ка. Сап. Ста тар. Грант. 
Кам ба ла. Кі лім. Клён. Ата ка.

Па вер ты ка лі: Пра тэк тар. Агор. Ру лет. Рол. Аніс. Цы ка-
да. Аба кан. Апу ка. Крап. Па но. Гай ка. Гум ка. Ар ба. Трыр. 
Біт. Рэн та. Ара ла. Лье. Лік. Па стра ма. Асот. Па са да. Маш-
таб. Лот. Па ні ка. Пя чэн не. Май. Ка ра мель.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

МА АС КАНТ...
І ХА КЕЙ НА ТРА ВЕ

Дня мі ў Ба ра на ві чах скон чыў ся чэм пі я нат Бе-
ла ру сі па ха кеі на тра ве. Упер шы ню пе ра мож-
цам пер шын ства кра і ны стаў клуб «Мінск». Між 
ін шым, раз вяз ка тур ні ру бы ла інт ры гу ю чай. Да 
за ключ на га ту ра спа бор ніц тваў ста ліч ны клуб 
зай маў дру гое мес ца, са сту па ю чы шмат ра зо ва му 
чэм пі ё ну Бе ла ру сі гро дзен ска му «Рытм-Азо ту». 
Дзя ку ю чы та му, што ў пер шы дзень ту ра «Рытм-
Азот» уні чыю згу ляў з ба ра на віц кай ка ман дай, 
«Мін ску» за ста ва ла ся прос та атры маць пе ра мо гу 
ў воч ным су праць ста ян ні з гро дзен ца мі. Ста ліч ны 
клуб спра віў ся з «пра гра май мак сі мум», пе рай-
граў шы сва іх са пер ні каў з лі кам 3:1, і ўпер шы ню 
ў сва ёй гіс то рыі стаў чэм пі ё нам кра і ны.

Да рэ чы, зда бы ваць за ла тыя ме да лі мін скай ка-
ман дзе да па ма га ла жон ка Ро бер та Ма ас кан та — 
га лоў на га трэ не ра фут боль на га «Ды на ма» (Мінск). 
Лей сбэт Ма ас кант, якая мае во пыт вы ступ лен няў за 
збор ную Га лан дыі, пры ня ла ўдзел толь кі ў фі наль-
най су стрэ чы. Вось як важ на апы нуц ца ў па трэб ным 
мес цы ў па трэб ны час.

УСПАМІН ПРА СОНЕЧНЫ НАСТРОЙ

Настасся ШВАБ, васьмікласніца Рэспубліканскага Настасся ШВАБ, васьмікласніца Рэспубліканскага 
вучылішча алімпійскага рэзерву.вучылішча алімпійскага рэзерву.
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ДА Р'Я-ВЫ РА ТА ВАЛЬ НI ЦА
Па пра гно зах кам па нii Infostrada, якая зай-

ма ец ца спар тыў най ста тыс ты кай, на Алiм пi-
я дзе ў Со чы Бе ла русь мо жа раз лiч ваць на 
ча ты ры ме да лi. Пры чым ста тыс ты ча ка юць, 
што ўсе ўзна га ро ды сва ёй кра i не пры ня се 
Да р'я До мра ча ва — «се раб ро» ў спрын це, 
iн ды вi ду аль най гон цы, па сью це i мас-стар це. 
З па доб ным вы нi кам Бе ла русь раз мя шча ец ца 
на 22-м рад ку ў «вiр ту аль ным» ме даль ным 
за лi ку.

А вось пер шае мес ца з 37 ме да ля мi за-
меж ная кам па нiя ад во дзiць Нар ве гii. У та кiм 
вы пад ку нар веж цы мо гуць пе ра крыць свой 
леп шы па каз чык, ка лi на Гуль нях-1994 у Лi-
ле ха ме ры гас па да ры за ва я ва лi 26 ме да лёў. 
ЗША i Ка на да ў ме даль ным пра гно зе зай ма-
юць дру гое i трэ цяе мес ца ад па вед на.

Цi ка ва, што мi нiстр спор ту i ту рыз му Бе ла-
ру сi Аляк сандр Шам ко ча кае ад на шых спарт-
сме наў пяць ме да лёў. Цi не фрыс тай лiс ты 
пры ня суць нам «да дат ко вую» ўзна га ро ду, па 
мер ка ван нi мi нiст ра?

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

ФактФакт  ��

Пры гле дзе ла са бе 
бу ду ча га му жа. Але 
ёсць ад на праб ле ма... 
Ку ды па дзець яго жон-
ку?!

Дач ка — баць ку:
— Та та, а ка лi скон-

чыц ца ра монт, мне 
коль кi га доў бу дзе?

Яна ду ма ла, што ён 
за ха валь нiк ся мей на га 
ача га, а гэ ты за ха валь нiк сва ёй ка чар гой яшчэ два вог нi-
шчы ва ру шыў.

— Перашкода 

справа!


