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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.21 16.47 7.26
Вi цебск — 9.18 16.29 7.11
Ма гi лёў — 9.11 16.37 7.26
Го мель — 8.59 16.42 7.43
Гродна — 9.35 17.04 7.29
Брэст    — 9.27 17.13 7.46

Iмянiны
Пр. Навума. 
К. Альфрэда, Ізыдара, Яна.

Месяц
Поўня 17 снежня. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2985--2984-

У М Е Л Ы Я  Р У Ч К ІР Ы Х Т У Е М С Я  Д А  С В Я Т А

Дарагая пля мен нi ца
Ган на Вiк та раў на ТУР БIН СКАЯ 
з Ма гi лё ва!

Пры мi мае сар дэч ныя вiн ша ван нi 
з на го ды юбi лей на га дня на ро дзi наў. 

Зы чу ўся го са ма га доб ра га 
ў сям'i, зда роўя, па ва гi ад 
род ных i ка лег. Дзя куй за 
доб ра сум лен ную пра цу 
на нi ве на род най асве ты.

З па ва гай, Но вiк Т.I.
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Муж — жон цы:
— Да ра гая, да вай, каб не спра чац ца, 

што гля дзець па тэ ле вi за ры, па гля дзiм фi-
гур нае ка тан не.

— Доб ра, а хто ка та ец ца?
— «Ды на ма» i СКА...

Мая жон ка хра пе, як п'я ны мат рос. 
Па ехаў у ка ман дзi роў ку. Усвя до мiў, што 
не ма гу спаць у цi шы нi. Пры ехаў да до-
му. Вы спаў ся.

Дзве сяб роў кi:
— Мне хут ка 30 га доў, а я ўсё не за-

му жам.
— Так, ка мусь цi моц на па шан ца ва-

ла...

Хат ні се ля дзец
Спат рэ біц ца: морк ва — 1 шт., цы бу ля — 2 шт., 

се ля дзец (све жа ма ро жа ны) — 2 шт., гар чы ца (у зер-
нях) — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., пе рац чор ны (га рош-
кам) — 10 шт., цу кар — 1 ч. л., алей сла неч ні ка вы 
(не ра фі ні ра ва ны) — 150 мл.

Се ля дзец раз ма ро зіць не да кан ца, ад рэ заць га ла-
ву, вы да ліць вант ро бы, па мыць.

Па рэ заць цы бу лю коль ца мі, морк ву скры лёч ка мі, 
се ля дзец ка ва лач ка мі.

У шкля ную ёміс тасць, чар гу ю чы, вы клад ва ем цы бу-
лю, морк ву, гар чы цу, пе рац, се ля дзец, соль, цу кар.

За лі ва ем але ем, за кры ва ем шчыль на ёміс тасць 
і тра сем.

Ста вім се ля дзец у ха ла дзіль нік на 1–2 га дзі ны — і 
мож на па да ваць на стол.

Ка пус та «Заўт ра гос ці»
Спат рэ біц ца: ка пус та квя ціс тая — ка ля кі ла гра-

ма, цу кар — 150 г, соль — 1 ст. л., во цат — 150 мл, 
алей — 150 г, ка лянд ра (мо ла тая) — 1 ст. л., час-
нок — 4 зуб., морк ва — 1 шт., ва да — 600 г, пе рац 
чор ны — 1 ч. л.

Ка пус ту ра за браць на су квец ці, морк ву на рэ заць 
ку бі ка мі, час нок аб лу піць. Усё за клас ці ў двух літ ро вы 
сло ік. Ва да + соль + цу кар + во цат + алей + ка лянд ра 
+ чор ны пе рац = ма ры над. Ма ры над за кі пя ціць і за ліць 
ка пус ту. На на ступ ны дзень мож на ес ці! За хоў ваць у 
ха ла дзіль ні ку.

Ру лет з трох вi даў мя са
Спат рэ бiц ца: спе цыi, соль, пе рац чор ны, зе ля нi на 

су хая — кроп, пят руш ка, асар цi ага род нiн нае за ма-
ро жа нае — 400 г, чар на слiў — 200 г, ку ры ца — 300 г, 
свi нi на — 500 г, яла вi чы на — 700 г.

Мя са па са лiць 
днём ра ней з за пра-
ва мi i чор ным мо ла-
тым пер цам. Праз су-
ткi мя са ад бiць. Сце-
лiм на ста ле фоль гу. 
Рас клас цi ад бi тае 
мя са на фоль гу, вы-
клас цi чар на слiў i 
ага род нiн нае асар цi. 
Звер ху па сы паць су-
хой зе ля нi най (кроп, 
пят руш ка). Пры да-
па мо зе фоль гi скру цiць мя са ў шчыль ны ру лет. Краi 
фоль гi за гар нуць як цу кер ку i па ста вiць на бля се ў 
ра за грэ тую ду хоў ку пры тэм пе ра ту ры 180°С на 40 хвi-
лiн. За тым тэм пе ра ту ру змен шыць да 150°С і па кi нуць 
яшчэ на 20 хвi лiн. Са смя та ны, кет чу пу, гар чы цы i 
час на ку мож на зра бiць со ус да ру ле та.

Ру лет доб ры ў га ра чым вi дзе як дру гая стра ва з 
гар нi рам, а ў ха лод ным — як за кус ка.

На ва год няя паш тоў ка
сва і мі ру ка мі

Паш тоў кі руч ной ра бо ты заў сё ды вы со ка цэ-
няц ца. Та му на пя рэ дад ні Но ва га го да пра яві це 
тро хі ўва гі да сва іх бліз кіх, зра біў шы для іх на-
ва год нія паш тоў кі сва і мі ру ка мі. Гэ та да зво ліць 
вам ства рыць вель мі пры го жыя па да рун кі, якія 
яшчэ раз пад крэс ляць, на коль кі гэ тыя лю дзі 
да ра гія вам.

Ма тэ ры я лы: ка ля ро вы кар дон, ка ля ро вая па пе ра, 
клей, пэнд злі, на жні цы.

Крок 1. Вы раж це з зя лё най ка ля ро вай па пе ры доў-
гія па лос кі роз най 
шы ры ні, а з чыр во-
най — зор ку.

Крок 2. Скла дзі це 
зя лё ныя па лос кі гар-
мо ні кам і пры клей це 
да паш тоў кі, склаў-
шы яе ўдвая.

Крок 3. Па чар зе 
пры клей ва ю чы па-
лос кі, фар мі руй це 
ялін ку. За тым пры-
клей це зор ку.

Крок 4. Па кінь це 
паш тоў ку вы сы хаць. 
Ка лі клей вы сах не, мо жа це пад пі саць яе.

Як пра віль на за васт рыць нож
Заў сё ды бы вае прык ра, ка лі нож не мо жа раз рэ-

заць хлеб, не рас кры шыў шы яго пры гэ тым. Ра шэн не 
гэ тай праб ле мы — вост ры нож. Спат рэ біц ца толь кі 
кры ху воль на га ча су, та чыль ны ка мень і ка ва ла чак 
на ждач най па пе ры.

Змоч ва ем наш ка мень для за вост ры ван ня. Мож на 
вы ка рыс таць тро хі алею, але та ды не на лі вай це ва ды. 
Гэ та да па мо жа су праць за кар коў ван ня па верх ні ка ме-
ня ме та ліч ным пы лам.

Кла дзем ка мень на роў ную па верх ню ста ла. Уя ві це, 
што нам трэ ба ад рэ заць ка ва ла чак гэ та га ка ме ня. Уя-
ві лі? А ця пер «рэ жам ка мень», але не пе ра шчы руй це! 
То чым у 3 за хо ды па 3 ра зы (ка ля 9 упэў не ных ру хаў) 
на адзін бок на жа. Ро бім тое ж з дру гім бо кам на жа.

Спа лоск ва ем нож і пра вя ра ем яго васт ры ню на 
якім-не будзь мяк кім прад ме це (па ды дзе хлеб).

Ад шлі фуй це но жык з 2-х ба коў. Мож на вы ка рыс-
тоў ваць і ка ва ла чак ску ры, але на ждач ная па пе ра, 
па чы на ю чы з зяр ніс тас ці ад 100, 800 і да 1200, па ды-
дзе ку ды лепш.

Усё. Нож га то вы да на рэз кі лю бо га хле ба ці сы ру.

37 год — на ра дзіў ся рым скі ім пе ра тар Клаў дзій 
Цэ зар Не рон. Ён лі чыў ся бе вя лі кім ак цё рам. 

Дэ ка ра цыі яго спек так ляў бы лі аб сы па ны ру жа мі і за-
лі ты кры вёю ня він ных ах вяр. Не апаль уз дрыг нуў ад 
зем ля тру су ў час яго дэ бю ту на сцэ не. Апа фе о зам 
но вай тра ге дыі стаў пад па ле ны Рым. Яго га ра ско пы 
прад вя шча лі све ту жах і го ра. Яго ах вя ра мі ста лі бліз кія 
сва я кі, род ная ма ці, дзве жон кі, апост алы Пётр і Па вел, 
пісь мен нік Пят ро ній і фі ло саф Се не ка.

1911 год — Ру аль Амунд сен пер шым да сяг нуў 
Паўд нё ва г а по лю са. «Сі ла во лі — пер шая 

і най важ ней шая якасць скру пу лёз на га да след чы ка. 
Толь кі ўме ю чы кі ра ваць 
сва ёй во ляй, ён мо жа пе-
ра адо лець пе ра шко ды, 
якія пры ро да ста віць 
на яго шля ху», — гэ тыя 
сло вы на ле жаць нар-
веж ска му па ляр на му да-
след чы ку Ру а лю Амунд-
се ну. Дзя ку ю чы сі ле во лі 
яму ўда ло ся шмат ча го 
да сяг нуць у жыц ці. Ад-
но з са мых вя лі кіх яго 
да сяг нен няў — уста ля-
ван не нар веж ска га сця-
га на Паў днё вым по лю-
се Зям лі. Экс пе ды цыя, 
якую ўзна чаль ваў Амунд сен, тра пі ла ту ды 14 снеж ня 
1911 го да. А па ча ло ся ўсё ў сту дзе ні, ка лі ванд роў ні кі 
даб ра лі ся з Нар ве гіі да ля до ва га бар' е ра Ро са ў Ан-

тарк ты дзе. Пе ра зі ма ваў шы, яны прай шлі на са ба чых 
за прэж ках паў та ры ты ся чы кі ла мет раў. Да до му да-
след чы кі вяр та лі ся як на цы я наль ныя ге роі.

1945 год — Аб' яд на ны ка мі тэт ва ен на га пла на-
ван ня ЗША вы даў ды рэк ты ву № 432/д аб 

пад рых тоў цы атам най бам бар дзі роў кі двац ца ці асноў-
ных па лі тыч ных і пра мыс ло вых цэнт раў Са вец ка га Са-
ю за. З ся рэ дзі ны 1945 го да і па 1953-ці аме ры кан скае 
ва ен на-па лі тыч нае кі раў ніц тва ў пы тан нях бу даў ніц-
тва стра тэ гіч ных ядзер ных сіл зы хо дзі ла з та го, што 
ЗША ма на поль на ва ло да юць ядзер най збро яй і мо гуць 
да сяг нуць су свет на га па на ван ня шля хам лік ві да цыі 
СССР у хо дзе ядзер най вай ны. Пад рых тоў ка да та кой 
вай ны па ча ла ся прак тыч на ад ра зу пас ля раз гро му гіт-
ле раў скай Гер ма ніі і атам най бам бар дзі роў кі япон скіх 
га ра доў. Ды рэк ты вай ад 14 снеж ня для бам ба ван ня 
най важ ней шых са вец кіх га ра доў пла на ва ла ся вы ка-
рыс тоў ваць увесь на яў ны на той час за пас атам ных 
бом баў (196 штук), нось бі та мі якіх з'яў ля лі ся ма дэр ні-
за ва ныя бам бар дзі роў шчы кі У-29. Вы зна чаў ся і спо саб 
іх пры мя нен ня — рап тоў ны атам ны «пер шы ўдар», які 
па ві нен па ста віць са вец кае кі раў ніц тва пе рад фак там 
бес перс пек тыў нас ці да лей ша га су пра ціў лен ня. Па лі-
тыч ным аб грун та ван нем та кіх дзе ян няў стаў тэ зіс аб 
«са вец кай па гро зе».

Апа нас ФІ ЛІ ПО ВІЧ,
цар коў ны дзе яч, пісь мен нік-па ле міст:

«Ма лы аб раз, але вя лі кі цу да мі сва і мі».

Да за меж ных спе цы я лiс таў ба лель шчы кi 
заўж ды ста вяц ца асаб лi ва. Яны мо гуць 
лю бiць, уз но сiць iх ода мi да не ба, 
а мо гуць i та пiць у бяз дон ным мо ры кры ты кi. 
А вось да Гле на ХЭН ЛА НА, га лоў на га трэ не ра 
муж чын скай збор най па ха кеi, упэў не ны, 
у на шай кра i не заўж ды бу дзе пры яз нае 
стаў лен не. З ка над скiм «коў чам» у нас 
звя за на, са праў ды, i пры ем нае мi ну лае, 
i дум кi пра доб рую бу ду чы ню на хат нiм 
ха кей ным пер шын стве. Як яна скла дзец ца 
для нас, нi хто не ве дае. Ад нак толь кi ад на 
на вi на пра вяр тан не Гле на ў збор ную 
ад ра зу ўся ляе ап ты мiзм у сэр цы шмат лi кiх 
заў зя та раў.

З Гле нам Хэн ла нам мы су стрэ лi ся зi мо вай ра нi-
цай у пра цоў ным ка бi не це ха кей най фе дэ ра цыi. На 
ста ле — ноў тбук, на тат нiк, ало вак, на сця не — план-
шэт з мар ке ра мi i за пi са ны мi проз вi шча мi ха ке iс таў. 
Вi да воч на, што спе цы я лiст ак тыў на пра цуе, але мы 
на ней кi час ад цяг ва ем яго ўва гу ад ра бо ты, каб вы-
клi каць ус па мi ны пра ха кей, дзя цiн ства, спат кан не з 
Бе ла рус сю…

— Пер шая пра па но ва аб су пра цоў нiц тве мне па-
сту пi ла ў снеж нi 2005 го да, — гар тае ў па мя цi хра-
на ло гiю Глен Хэн лан. — Больш зван коў не бы ло, i 
я меў час, каб па ду маць над ёй. Та ды я пра ца ваў у 
ка ман дзе «Ва шынг тон Кэ пi талз», ад нак мы вы сту па лi 
ня ўдач на i ў плэй-оф НХЛ не пра хо дзi лi. Я зай маў ся 
тым, што вы ву чаў бе ла рус кi ва ры янт. I ўжо праз ме-
сяц, ка лi паў тор на па зва нiў Ула дзi мiр На ву маў (бы лы 
стар шы ня фе дэ ра цыi ха кея. — Аўт.), я быў га то вы 
па га дзiц ца.

— У ча ла ве ка, якi пры яз джае да нас пра ца ваць 
з За ха ду, над ра цы я наль ным ўспры ман нем рэ-
ча iс нас цi ча сам да мi ну юць дзiў ныя стэ рэа ты пы: 
хо лад, мядз ве дзi, гарэлка i ўсё та кое…

— Не, са мной па доб на га не бы ло, — усмi ха ец-
ца Глен. — Праў да, ка лi чы таў iн фар ма цыю пра Бе-
ла русь, я не на столь кi па глыб ляў ся, каб вы ву чаць 
стэ рэа ты пы. Я ве даў агуль ныя звест кi пра кра i ну, 
геа гра фiю, цi ка вiў ся мяс цо вай кух няй… У 1972-м я 
гля дзеў су пер се рыю Ка на да — СССР, i пас ля мне 
заўж ды ха це ла ся па пра ца ваць з ка ман дай з постса-
вецкай прасторы. I я не ма гу ска заць, што мя не тут 
неш та вель мi здзi вi ла. Усё ж та кi я пры ехаў сю ды ў 
2005 го дзе, а не ў 1965-м. Усё бы ло да ступ на, як i 
ў iн шых кра i нах. Моў ны бар' ер? Са мной не зда ра ла ся 
та ко га, што я не мог штось цi па тлу ма чыць афi цы ян-
там у рэ ста ра не. Ка лi я не ха цеў неш та за маў ляць, 
дык прос та не па каз ваў на гэ та паль цам. За раз у 
Бе ла ру сi па-анг лiй ску раз маў ля юць больш лю дзей, 
чым ра ней. Пом ню, як ез дзiў на ха кей у Грод на. Я 
мог па пра сiць, каб мя не ту ды ад вез лi. Вы ра шыў па-
ехаць сам, ра за брац ца па зна ках, каб лепш ра зу мець 
мо ву так са ма.

— Грод на, мiж iн шым, на зы ва юць ад ным з са-
мых еў ра пей скiх га ра доў Бе ла ру сi.

— Так, у Грод не ёсць ста ра жыт ная за бу до ва. 
Праў да, ка лi мы ў Паў ноч най Аме ры цы раз маў ля ем 
пра еў ра пей скiя га ра ды, уяў ля ем са бе неш та ста ра-
даў няе, як, на прык лад, гiс та рыч ныя ра ё ны Пра гi цi 
Бра цiс ла вы. Мiнск так са ма вы гля дае па-еў ра пей ску. 
У гэ тым сэн се бе ла рус кая ста лi ца пай шла доб рым 
шля хам, бо не ўсе лю дзi лю бяць вуз кiя да мы, ву-
лач кi. Мно гiм хо чац ца пра сто ры. У Мiн ску яе ха пае 
па мiж да ма мi, у пар ках… Да рэ чы, штат Ма нi то ба, 
дзе я на ра дзiў ся, «па пры ро дзе» на 100% па доб ны 
на Бе ла русь. Усе гэ тыя бя ро зы, уз гор кi i раў нi ны, 
ля сы, сель ская гас па дар ка ёсць i на ма ёй ра дзi ме. 
Праў да, Вi нi пег, наш са мы вя лi кi го рад, на шмат мен-
шы, чым Мiнск.
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— Мая ма цi бы ла офiс ным сак ра та ром, а баць ка 

пра ца ваў на чы гун цы, — уз гад вае су раз моў ца i ро бiць 
вус на мi ха рак тэр ны для ла ка ма ты ва гук «Чу-чух!» 

— Вы ста лi ў сям'i спар тыў ным пi я не рам?
— У на шым ра да во дзе не бы ло спарт сме наў. 

Спор там зай маў ся мой брат, гу ляць з якiм мне вель-
мi па да ба ла ся.

— Глен, а што та кое гу ляць у ха кей у 1960-я ў 
не вя лiч кiм го ра дзе, якi раз ме шча ны за 215 кi ла-
мет раў ад ста лi цы шта та?

— Ка лiсь цi ў дзя цiн стве я на зi раў праз акно за 
тым, як хлоп чы кi гу ля лi на ву лi цы. Яны бу да ва лi снеж-
ныя ку чы, якiя за мя ня лi iм ва ро ты, i га ня лi ка ля iх 

шай бу. Гэ та бы ло вы дат на! Дзе цi бы лi без 
баць коў, га рэ за ва лi ўсю ноч, i нi хто iх не 
клi каў да до му, не ста вiў у кут. Сён ня ў 
Ка на дзе па доб нае ўба чыш зрэд час. За-
тое ў Бе ла ру сi я час та на зi раю тое, што ў 
Ка на дзе бы ло ра ней — у ма iм дзя цiн стве i 
ма ла до сцi. У нас та ды не бы ло та кiх спе-
цы я лi за ва ных ха кей ных школ, як ДЮСШ 
у Бе ла ру сi. Мы прос та не ме лi па доб най 
струк ту ры.

— Са вец кiя хлоп чы кi, на прык лад, 
ма ры лi быць кас ма на ўта мi, як Юрый 
Га га рын. А кiм ха цеў стаць ма лень кi ка-
на дзец?

— Ха кей — вя лi кая спад чы на для Ка-
на ды. Мяр кую, боль шасць ка над скiх хлоп-
чы каў у роз ныя пе ры я ды свай го жыц ця 
ма ры лі стаць пра фе сiй ны мi ха ке iс та мi. У 
Ка на дзе, без умоў на, гу ля юць у бей сбол, 
фут бол, бас кет бол, але гэ тыя вi ды спор ту 
не на столь кi па пу ляр ныя ў нас, як ха кей i 
лак рос.

— Та ды зра зу ме ла, што ва шай лю бi-
май цац кай у дзя цiн стве бы ла клюш ка.

— Так, усё маё жыц цё звя за на з ха ке-
ем.

— Цi ка ва, што пер шую мас ку ва ра та-
ру Анд рэю Ме зi ну на за вод зе змай стра-
ваў баць ка. А якi лёс у ва ша га ха кей на га 
шле ма?

— Спа чат ку мы гу ля лi на огул без ма-
сак. Ад ной чы мой брат тра пiў шай бай мне 
ў га ла ву i я кры ху па ра нiў ся. Ма цi ўба чы ла 
ўсё гэ та i ска за ла баць ку: «Сха дзi ў кра му i 
на будзь яму мас ку. Ён усё роў на бу дзе гу-
ляць у ха кей. Не аб ход на, каб гэ та бы ло бяс печ на». 
З 19 га доў па чаў гу ляць у ва ро тах у так зва най «мас-
цы Трац ця ка».

— Да рэ чы, шмат пi шуць пра тое, 
што ў 1979 го дзе вы пра пус цi лi пер-
шую шай бу ў кар' е ры Уэй на Грэц кi, 
яко га ча со пiс «The Hockey news» 
пры знаў леп шым ха ке iс там у гiс то-
рыi НХЛ.

— Так, толь кi для ва ра та ра ня доб ра 
ста на вiц ца зна ка мi тым толь кi та му, што 
ты пра пус цiў шай бу. Ня хай i ад са мо га 
Уэй на Грэц кi.

— Мно гiм за акi ян скiм ха ке iс там 
прый шло ся вы сту паць толь кi на 
ўзроў нi нi жэй шых ха кей ных лiг, якiх 
шмат у Паў ноч най Аме ры цы. Вы доб-
ра па гу ля лi ў НХЛ. Цi за да во ле ны сва-
ёй бiя гра фi яй ха ке iс та?

— За да во ле ны. 14 га доў я вы сту паў 
на вы шэй шым уз роў нi — у НХЛ. Ка ля 
20 га доў я толь кi трэ нi ра ваў ся i гу ляў у 
ха кей, што да зва ля ла мне за ста вац ца 

на топ-уз роў нi ў леп шай лi зе. Як толь кi я за вяр шыў 
кар' е ру, пе ра жы ваў, што не за ва я ваў Ку бак Стэн лi. 
По тым зра зу меў: ёсць шмат са праў ды вя лi кiх гуль цоў, 
якiя так са ма не за ва ёў ва лi ку бак. Та му мя не гэ тае 
пы тан не сён ня зу сiм не кла по цiць.

— Су час ныя ха ке iс ты НХЛ удзель нi ча юць у фо-
та се сi ях, ток-шоу, да юць шмат iн тэр в'ю, iх за пра-
ша юць на свец кiя ту соў кi. Што за мя ня ла ў ваш час 
па доб ную рас ко шу?

— Ка лi мы ба чым 
ха ке iс та на пуб лiч ным 
ме ра пры ем стве — гэ та 
адзi ны вы па дак. Час та 
па доб нае не зда ра ец ца. 
Кож ны дзень скла да ец-
ца з ру цi ны. Яны пра-
чы на юц ца, сне да юць, 
iдуць на трэ нi роў ку… 
Увесь дзень пра вод зяць 
на кат ку i ве ча рам вяр та-
юц ца ў сям'ю. У iх ад на-
стай нае жыц цё, i нель га 
ска заць, што яно гла мур-
нае. А тое, што за раб ля-
юць больш за iн шых, яны 

цэ няць i не ўспры ма юць, як на леж нае. Маг чы ма, гэ та 
кам пен са цыя за iх цяж кi, ад на стай ны лад жыц ця.

— Мiж iн шым, мно гiя ў бе ла рус кiм iн тэр нэ це 
пi шуць, што ай чын ныя ха ке iс ты хоць i гу ля юць 
не вельмі добра, але за раб ля юць доб рыя гро-
шы.

— Штось цi но вае я вам не ска жу. Так бы ло заўж ды. 
Мяр кую, што i ў ча сы Са вец ка га Са ю за топ-гуль цы 
так са ма атрым лi ва лi пры вi леi.

— Цi за ўва жы лi роз нi цу ў мен та лi тэ це ха ке iс-
таў, ка лi пра ца ва лi са сла ва ка мi, ка над ца мi, аме-
ры кан ца мi, бе ла ру са мi i фi на мi?

— Ад збор ных Ка на ды, Ра сii, Шве цыi, Фiн лян дыi 
заўж ды ча ка юць ме да лёў, пе ра мог. I лю бы iн шы вы-
нiк рас цэнь ва ец ца як ня ўда ча. У Сла ва кii i Фiн лян дыi, 
дзе я так са ма пра ца ваў, ха кей — гэ та спорт № 1. А ў 
Бе ла ру сi я ўсё яшчэ не зра зу меў, якi вiд — фут бол 
цi ха кей — больш па пу ляр ны ся род жы ха роў кра i ны. 
Жа дан нi i ўспры ман не ва ўсiх кра i нах амаль ад ноль-
ка вае: усе хо чуць па ляп шац ца. За пал, з якiм бе ла ру-
сы «хва рэ юць» i рэ агу юць на тое, што ад бы ва ец ца 
на лё дзе, вель мi-вель мi па доб ны на эмо цыi фiн скiх i 
сла вац кiх ба лель шчы каў.
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— Ка на дзец Ко ры Мёр фi, якi ле тась гу ляў за 

«Ды на ма», не як пры знаў ся мне, што лю бiць кант-
ры, тра ды цый ную му зы ку для Паў ноч най Аме ры-
кi. А на якой му зы цы га да ва лi ся вы?

— Так са ма на кант ры. Ма нi то ба — аграр ны 
штат. I шмат фер ме раў лю бяць су поль на збi рац-
ца ра зам, раз маў ляць i слу хаць па доб ную му зы ку. 
Мне яшчэ па да ба ец ца слу хаць у аў та ма бi лi «Ра-
дыё Рокс», — у гэ ты мо мант Глен уклю чае не каль кi 
спа кой ных i тан ца валь ных рус ка моў ных кам па зi-
цый на сва iм кам п'ю та ры. — Рус кая му зы ка ўзды-
мае мне на строй. 

Праз не каль кi се кунд у ка бi не це за гу ча ла кам па-
зi цыя «Брыль ян ты» гур та ВIА ГРА.

— Глен, гэ тая пес ня пра дзяў чат, якiя лю бяць 
брыль ян ты…

— Сур' ёз на? Шчы ра ка жу чы, я не ра зу мею слоў, 
але са ма му зы ка мне па да ба ец ца.

За ар га нi за цыю i пра вя дзен не iн тэр в'ю «Звяз-
да» вы каз вае па дзя ку Яго ру Га ла ва нё ву, ге не-
раль на му сак ра та ру Фе дэ ра цыi ха кея Бе ла ру сi.

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та Над зеi БУ ЖАН
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«Бе ла русь па доб на на маю ра дзi му»

Як толь кi я за вяр шыў 
кар' е ру, пе ра жы ваў, што 
не за ва я ваў Ку бак Стэн лi. 
По тым зра зу меў: ёсць 
шмат са праў ды вя лi кiх 
гуль цоў, якiя так са ма 
не за ваёў  ва лi ку бак. 
Та му мя не гэ тае пы тан не 
сён ня зу сiм не кла по цiць.

Г А С П А Д А Р  У  Д О М Е

ДЗЕ ЎПАЎ МЕ ТЭА РЫ Т?
Бе ла ру сы ў 2013 го дзе час цей за ўсё шу ка лі на «Ян дэк се» ін-

фар ма цыю аб па дзен ні ме тэа ры та ў Ча ля бін ску. Пра гэ та БЕЛ ТА 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе кам па ніі «Ян дэкс».

На дру гім мес цы ака за ла ся ўспыш ка аф ры кан скай чу мы сві ней 
у Бе ла ру сі. Вя лі кую ці ка васць у бе ла ру саў так са ма вы клі каў раз вод 
прэ зі дэн та Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на. У «пя цёр ку» тра пі лі на ра джэн-
не дзя цей у спя вач кі Алы Пу га чо вай і па ра дыс та Мак сі ма Гал кі на і 
пры быц цё ў Мінск Кры жа Анд рэя Пер ша зва на га.

Бе ла ру сы так са ма ак тыў на ці ка ві лі ся па дзея мі ў Паў ноч най Ка рэі, 
са чы лі за кан флік там у Сі рыі і ча ка лі гаст ро ляў Cіrque du Soleіl у Мін-
ску. У лі ку па дзей го да так са ма чэм пі я нат све ту па ха кеі 2014 го да.

Да вед ка «Звяз ды»
Глен ХЭН ЛАН на ра дзiў ся 20 лю та га 1957 г. у 

го ра дзе Бран дон (штат Ма нi то ба, Ка на да). Пра вёў 
14 се зо наў у На цы я наль най ха кей най лi зе. Вы-
сту паў за «Ван ку вер Кэ накс», «Сэнт-Лу iс Блюз», 
«Нью-Ёрк Рэй нджэрс», «Дэт ройт Рэд Уiнгз». Пра-
ца ваў асiс тэн там i га лоў ным трэ не рам «Ва шынг-
тон Кэ пi талз», збор най Сла ва кii, фiн скай ка ман ды 
«Ёке рыт», мiнск ага «Ды на ма». Ён ужо двой чы 
ўзна чаль ваў збор ную Бе ла ру сi, а ў 2006 го дзе пад 
яго кi раў нiц твам яна за ня ла 6-е мес ца на чэм пi-
я на це све ту, якое ста ла рэ корд ным для на шай 
на цы я наль най ка ман ды на пла не тар ных тур нi рах. 
З 1 лi пе ня 2013 го да Хэн лан зноў на ка пi тан скiм 
мос цi ку збор най Бе ла ру сi.
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