
Да чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў Мін-
ску за ста ец ца кры ху больш за тры 
ме ся цы, са мы час за воч на па зна ё-
міц ца з гас ця мі тур ні ру і са пер ні ка мі 
бе ла рус кай збор най.
У пер шы гуль ня вы дзень, 9 мая, 
збор ная Бе ла ру сі згу ляе са збор най 
ЗША, ра ней гэ тыя ка ман ды су стра-
ка лі ся на чэм пі я на тах све ту ў 2007-м 
і ў 2012 га дах, двой чы аме ры кан скія 
ха ке іс ты атрым лі ва лі пе ра мо гу.

«Цуд на лё дзе» 
Збор ная ЗША па ха кеі з шай бай ба зу-

ец ца ў го ра дзе Эн Ар бор, сён ня зай мае 
6 мес ца ў рэй тын гу ІІХФ (2013 го да).

Са мым вя до мым пос пе хам збор най 
ЗША стаў «Цуд на лё дзе» на Алім пі я дзе 
1980 го да ў Лэйк-Плэ сі дзе, ка лі на шля ху 
да зо ла та аме ры кан ская ка ман да вый гра-
ла ў аб са лют на га фа ва ры та — збор най 
Са вец ка га Са ю за. Да гэ та га ча су «Цуд 
на лё дзе» лі чыц ца ад ным з най вя лік шых 
да сяг нен няў у гіс то рыі аме ры кан ска га 
спор ту.

Акра мя та го, ха кей ная збор ная двой чы 
пе ра ма га ла на Алім пій скіх гуль нях (1960, 
1980), а так са ма вый гра ла Ку бак све ту 
ў 1996 го дзе. Апош няе да сяг нен не на 
чэм пі я на тах све ту — брон за выя ме да лі ў 
2013 го дзе, на Алім пій скіх гуль нях — ся-
рэб ра ныя ме да лі ў 2010-м.

У 1990-х га дах аме ры кан скі ха кей 
меў шмат вы дат ных ха ке іс таў, у іх лі ку 
сла ву тыя гуль цы НХЛ Брэт Хал, Пэт Ла-
фан тэн, Крыс Чэ лі яс, Філ Хаў слі, Майк 
Рых тэр, Бра ян Ліч, Джэ рэ мі Ро нік, Майк 
Ма да на.

Ня даў ні пос пех 
На мі ну лым чэм пі я на це све ту ў 2013 го-

дзе збор ная ЗША вый шла ў чвэрць фі нал, 
дзе пе ра маг ла Ра сію, але ў паў фі на ле са-
сту пі ла швей цар цам. У мат чы за трэ цяе 
мес ца аме ры кан скія ха ке іс ты па бу лі тах 
абы гра лі збор ную Фін лян дыі.

У скла дзе брон за вых пры зё раў згу ля лі 
бы лы на па да ючы мінск ага «Ды на ма» Цім 
Стэпл тан і аме ры ка нец бе ла рус ка га па-
хо джан ня Алекс Галь ча нюк (на па да ючы 
з'яў ля ец ца сы нам экс-ха ке іс та збор най 
Бе ла ру сі Аляк санд ра Галь ча ню ка). На 
той чэм пі я нат га лоў ны трэ нер Джо Са ка 
са браў у збор най 20 гуль цоў асноў ных 
ка ман даў На цы я наль най ха кей най лі гі 
(НХЛ).

У Со чы па зо ла та 
Пе рад мін скім чэм пі я на там све ту збор-

ная ЗША згу ляе на Алім пі я дзе ў Со чы. Ге-
не раль ны ме не джар збор най Дэ від Пойл 
аб вяс ціў склад ка ман ды, якая ад пра віц ца 
на зі мо выя Алім пій скія гуль ні.

Ва ра та ры: Джы мі Хо вард («Дэт ройт»), 
Ра ян Мі лер («Ба фа ла»), Джо на тан Ку ік 
(«Лос-Ан джэ лес»).

Аба рон цы: Джон Карл сан («Ва шынг-
тон»), Джас цін Фолк («Ка ра лі на»), Кэм 
Фаў лер («Ана хайм»), Пол Мар цін («Пітс-
бург»), Ра ян Мак до на («Рэй нджэрс»), 
Брукс Ор пік («Пітс бург»), Ке він Ша тэн кірк 
(«Сэнт-Лу іс»), Ра ян Су тэр («Мі не со та»).

На па да ючыя: Дэ від Бэ кес, Ці-Джэй 
Ашы (абод ва — «Сэнт-Лу іс»), Дас цін Браўн 
(«Лос-Ан джэ лес»), Ра ян Кэ ла хэн, Дэ рэк 
Стэ пан (абод ва — «Рэй нджэрс»), Па трык 
Кейн («Чы ка га»), Ра ян Кес лер («Ван ку-
вер»), Філ Ке сэл, Джэймс ван Рымс дайк 
(абод ва — «Та рон та»), Макс Па чы я рэ ці 
(«Ман рэ аль»), Зак Па ры зе («Мі не со та»), 
Джо Па вел скі («Сан-Ха сэ»), Пол Шцяс ны 
(«Ка ла ра да»), Блэйк Уі лер («Ві ні пег»).

Усе гуль цы прад стаў ля юць ад ну з 
най мац ней шых ха кей ных ліг све ту — 
НХЛ. Тры нац цаць удзель ні каў мі ну лых 
Алім пій скіх гуль няў увай шлі ў склад збор-
най ЗША па ха кеі на Гуль нях-2014. Акра-
мя та го, у скла дзе са мы каш тоў ны гу лец 
зі мо вай Алім пі я ды 2010 го да ў Ван ку ве ры 
Ра ян Мі лер і са мы каш тоў ны гу лец плэй-
оф Куб ка Стэн лі Па трык Кейн.

Ка ман да атры ма ла ся до сыць спе-
лай і моц най, ся рэд ні ўзрост алім пій скай 
збор най — 27 га доў. Уз на чаль вае збор-
ную ЗША Дэн Бай лсме. Ён гу ляў у НХЛ 

на пра ця гу 12 га доў. 
Бай лсме пра цуе га-
лоў ным трэ не рам у 
«Пітс бург Пінг вінз» з 
се зо на 2008–2009 го-
да. У пер шым жа го-
дзе ра зам з ка ман-
дай вый граў Ку бак 
Стэн лі. Дэн Бай лсме 
за явіў прэ се, што яго 
ка ман да едзе ў Со чы 
па зо ла та.

Пра ля це лі мі ма 
За бор там алім пій-

скай збор най за ста лі-
ся та кія зор кі су свет-
на га ха кея, як Бэн Бі шоп (гу лец «Там па 
Бэй» з'яў ля ец ца лі да рам ся род ва ра та-
роў НХЛ па пра цэн це ад бі тых шай баў), 
Джэк Джон сан (аба рон ца «Ка лам бу са»), 
Кіт Ендл (аба рон ца «Фі нік са»), Бо бі Ра ян 
(на па да ючы «Ата вы»), Брэн дан Са ад (на-
па да ючы «Чы ка га»), Джэй сан Па мін віль 
(на па да ючы «Мі не со ты»).

Які склад пры е дзе ў Мінск, ска заць 
скла да на, ся род спе цы я ліс таў іс нуе дум-
ка, што ў алім пій скі год на чэм пі я на це 
све ту збі ра юц ца не са мыя моц ныя ха-
ке іс ты. Ды і за ня тасць у плэй-оф НХЛ 
мо жа пе ра шко дзіць лі да рам пры ехаць у 
Бе ла русь. У пер шую чар гу гэ та ты чыц-

ца По ла Мар ці на і Брук са Ор пі ка, чый 
«Пітс бург» мае 72 ач кі і зна хо дзіц ца на 
пер шым мес цы Ус ход няй кан фе рэн цыі. 
З вя лі кай ве ра год нас цю ў плэй-оф НХЛ 
тра піць прад стаў нік «Ана хай ма» Кэм 
Фаў лер, яго ка ман да зай мае пер шы ра-
док у За ход няй кан фе рэн цыі. «Чы ка га» 
Па тры ка Кей на і «Ка ла ра да» По ла Шцяс-
ных так са ма ма юць вя лі кія шан цы на ба-
раць бу за Ку бак Стэн лі.

Дак лад на мож на сцвяр джаць ад но — у 
ЗША до сыць доў гая лаў ка за па сных, та му 
збор ная з лю бы мі гуль ца мі бу дзе прэ тэн-
да ваць на п'е дэс тал.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.02 17.45 8.43
Вi цебск — 8.56 17.29 8.33
Ма гi лёў — 8.52 17.35 8.43
Го мель — 8.42 17.37 8.55
Гродна — 9.16 18.00 8.44
Брэст    — 9.11 18.07 8.56

Iмянiны
Пр. Максіма, Пятра. 
К. Ганны, Валерыя, Зянона, Міхала, 
Францішка.

Месяц
Маладзік 30 студзеня. 
Месяц у сузор’і Казярога. 
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Зра зу мей гэ тых жан чын: спа чат ку па-
ло ха юць ма му, што вый дуць за муж, по тым 
па ло ха юць му жа, што сы дуць да ма мы.

— Як вы ду ма е це, ка лі муж чы на хут-
чэй бя жыць: ка лі да га няе жан чы ну ці 
ка лі бя жыць па га рэл ку?

— Ка лі з бу тэль кай га рэл кі ўця кае 
ад жон кі.

Ён быў у вы дат най спар тыў най фор-
ме.

Праў да, на пу зе яна ўжо не за шпі ля-
ла ся.

Як трэ ба ўга вор ваць дзя цей:
— Ва ня, гэ та ка ша. Ка ша, гэ та Ва ня. 

А ця пер да вай це па гля дзім, хто ка го 
хут чэй з'есць!

Вы ні чо га не ве да е це пра страх, ка лі 
ў вас ся род но чы не па да ла ка ля лож ка 
гі та ра.

1866 год — на ра дзіў ся Ра мэн Ра лан, сла ву ты фран-
цуз скі пісь мен нік. Ён — адзін з тых «май строў 

куль ту ры», якія пад трым лі ва лі яе пе-
ра ем насць, пры но ся чы ў но вы свет 
леп шыя ры сы куль ту ры мі ну ла га. 
Свой твор чы шлях ён па чаў як дра-
ма тург. Ра лан вы сту паў за ства рэн не 
прын цы по ва но вай дра ма тур гіі, але 
яго кні га «На род ны тэ атр» атры ма ла 
сціп лы вод гук. У гэ ты пе ры яд ён па-
чаў пі саць са мы вя до мы свой твор — 
ра ман «Жан-Крыс тоф». За хоп ле ны 
гіс та рыч ны мі асо ба мі, Ра лан на пі саў 
не каль кі бія гра фій: «Жыц цё Бет хо ве на», «Жыц цё Мі ке-
лан джэ ла», «Жыц цё Талс то га». У 1915 го дзе пісь мен нік 
атры маў Но бе леў скую прэ мію па лі та ра ту ры «за вы шыню 
ідэа лаў лі та ра тур ных тво раў, за спа чу ван не і лю боў да 
праў ды, з якой ён апіс вае ча ла ве чыя ты па жы».

1884 год — 130 га доў та му на ра дзіў ся Ан тон Іва-
на віч Луц ке віч, бе ла рус кі гра мад скі дзе яч, гіс-

то рык, пуб лі цыст, лі та ра тур ны кры тык. З 1906 го да — у 
Віль ні, вы да ваў га зе ту «На ша до ля», «На ша ні ва». У 
дру ку вы сту паў пад псеў да ні мам Ан тон На ві на. У 1921-м 
уз на чаль ваў Бе ла рус кі на цы я наль ны ка мі тэт у Віль ні, за-
сна ваў Бе ла рус кую школь ную ра ду, якая паз ней злі ла ся 
з Та ва рыст вам бе ла рус кай шко лы. Вы кла даў у Ві лен скай 
бе ла рус кай гім на зіі. У 1927 го дзе арыш та ва ны поль скі мі 
ўла да мі, ад нак су дом быў апраў да ны. Аў тар кніг, бра шур, 
ар ты ку лаў па гіс то рыі Бе ла ру сі, бе ла рус кім пра ва пі се, гіс-
то рыі бе ла рус ка га ад ра джэн ня, лі та ра тур на-кры тыч ных 
ар ты ку лаў. У 1939 го дзе рэ прэ са ва ны. Па мёр у 1946-м. 
Рэ абі лі та ва ны ў 1989 го дзе.

1924 — 90 га доў та му на ра дзiў ся (в. Са ла мiр'е По лац-
ка га ра ё на Вi цеб скай воб лас цi) Ар цём Яфi ма вiч 

Ба хань коў, вя до мы бе ла рус кi мо ва зна вец, док тар фi ла ла-
гiч ных на вук, пра фе сар. Скон чыў По лац кае пед ву чы лi шча 
i Мiн скi пе дiнс ты тут iмя А. М. Гор ка га, на стаў нi чаў у шко лах 
По лач чы ны. З 1960 г. у Iн сты ту це мо ва знаў ства АН БССР, 
у 1992–1997 гг. — за гад чык-ар га нi за тар ка фед ры бе ла-
рус кай мо вы пры Прэ зi ды у ме АН Бе ла ру сi. Да сле да ваў 
лек сi ку су час най бе ла рус кай мо вы i на род ных га во рак. 
Вя до мы як са аў тар i на ву ко вы рэ дак тар ака дэ мiч ных «Тлу-
ма чаль на га слоў нi ка бе ла рус кай мо вы», «Рус ка-бе ла рус-
ка га слоў нi ка» i «Бе ла рус ка-рус ка га слоў нi ка», а так са ма 
«Тлу ма чаль на га слоў нi ка бе ла рус кай мо вы» i «Тлу ма чаль-
на га слоў нi ка рус кай мо вы», якiя ўжо ка ля 40 га доў (!) 
за да валь ня юць па трэ бы вуч няў пры вы ву чэн нi абедз вюх 
дзяр жаў ных моў на шай кра i ны. Удзель нiк Вя лi кай Ай чын-
най вай ны, быў трой чы па ра не ны. Уз на га ро джа ны дзвю ма 
ме да ля мi «За ад ва гу», ор дэ нам Ай чын най вай ны I сту пе нi. 
Па мёр 12 жнiў ня 2001 г.

Якуб КО ЛАС,
на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Ня хай на дзея
Га рыць у сэр цы і мац нее».

Па га ры зан та лі: 7. Бруж мель. 8. 
Жу ра ві ны. 9. Шта ны. 11. Бля ха. 12. 
Шклян ка. 15. Хар чы. 16. Дзя га. 18. 
Кач ка. 19. Лух та. 20. На рыс. 24. Сва-
як. 25. Кра ты. 26. Ко рак. 28. Спа га да. 
32. Сто ма. 33. Во дар. 34. Схо ві шча. 
35. На шча дак.

Па вер ты ка лі: 1. Пры ту лак. 2. 
Ажы на. 3. Сло ік. 4. Бу рак. 5. Гвалт. 
6. Зна ход ка. 10. Ля ляк. 12. Чы гун ка. 
14. Скрын ка. 16. До тык. 17. Ара ты. 
21. Квак ту ха. 22. Чар га. 23. На пра-
мак. 27. Умо ва. 29. Па шча. 30. Ды-
ван. 31. Во цат.

АД КА ЗЫ НА

КРЫ ЖА ВАН КУ-ПЕ РА КЛАД 

ca
ric
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Кінем
жэрабя?..
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Пе ра кла дзі це на бе ла рус кую 
мо ву на ступ ныя сло вы, а сло вы-
ад ка зы за пі шы це ў кле тач ках 
кры жа ван кі.

Па га ры зан та лі: 7. Жимо-
лость 8. Клюк ва. 9. Брюки. 
11. Жесть. 12. Ста кан. 15. Съест-
ное, продовольствие. 16. Ре мень, 

по яс. 18. Утка. 19. Чушь, вздор. 
20. Очерк. 24. Родственник. 25. 
Ре шёт ка. 26. Проб ка. 28. Сочув-
ствие. 32. Уста лость. 33. Аро мат. 
34. Хранилище. 35. Наследник.

Па вер ты ка лі: 1. Приют. 
2. Ежевика. 3. Бан ка (стекл.). 
4. Свёк ла. 5. Насилие. 6. На ход-

ка. 10. Ко зо дой. 12. Же лез ная 
до ро га. 14. Ящик. 16. Касание, 
прикосновение. 17. Па харь, 
зем ле де лец. 21. На сед ка. 22. 
Оче редь. 23. Направление. 27. 
Условие. 29. Пасть. 30. Ко вёр. 
31. Уксус.

Склаў Яў ген ЛЯ ХАЎ.

КРЫ ЖА ВАН КА-ПЕ РА КЛАД 
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Ка лі ла са вац ца ша ка лад ны-
мі шай ба мі — за над та прос та 
для вас, мо жа це звяр нуць сваю 
ўва гу яшчэ і на «Мінск-Аэ ну», 
«Чы жоў ка-Арэ ну» ці «Ха ке іс та». 
Вы твор цы за пэў ні ва юць: пра дук-
цыя пад та кі мі наз ва мі зроб ле на 
з дэ серт на га ша ка ла ду вы со кай 
якас ці. Што да ты чыць кош ту, то, 
на прык лад, на бор «За ла тая пя-
цёр ка», які скла да ец ца з ша ка-
лад ных кань коў і шай бы агуль най 
ва гой 210 гра маў, мож на на быць 
пры клад на за 45 ты сяч руб лёў, а 
ша ка лад ка пад та кой жа наз вай, 
якая змя шчае ў са бе 100 гра маў 
са лод ка га за да валь нен ня, абы-
дзец ца ў 10 ты сяч руб лёў. На 
дум ку вы твор цаў, у «За ла той пя-
цёр кі» еў ра пей скі смак, які на дае 
яму ара ма ты за тар «Ко ла». Не 
вы клю ча на, што вы шэй зга да ная 
су ве нір ная пра дук цыя не знік не 
з крам і пас ля чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі. Ка лі бу дзе по пыт, то на 
«Ка му нар цы» абя ца юць «са лод-
кую спар тыў ную тэ му раз ві ваць 
і да лей».

КАБ «ЗА ПО СЦІЦЬ» 
ПЕ РА МО ГУ…

Ад па чы нак без ін тэр нэ ту ця-
пер уя віць са бе не маг чы ма. 
Мно гія гос ці бе ла рус кай ста лі-
цы скар дзяц ца, у пер шую чар гу, 
на ад сут насць бяс плат на га до-
сту пу да су свет на га па ву цін ня і 
ка жуць, што ка вяр ні з вы ха дам 
у ін тэр нэт мож на пе ра лі чыць па 
паль цах ад ной ру кі. Сі ту а цыя, 
без умоў на, не та кая кры тыч-
ная, якой яе мно гія ўяў ля юць, 
але пэў ныя зме ны да леп ша га 
усё ж пла ну юц ца. Звы чай ныя 
ву ліч ныя лаў кі, якія ад на ча со ва 
з'яў ля юц ца пунк та мі до сту пу да 
ін тэр нэ ту, — да во лі мод ная і су-
час ная рэч. На пра ця гу апош ніх 
га доў пя ці яны з'я ві лі ся прак тыч-
на ва ўсіх буй ных га ра дах Еў ро-
пы. Мінск па куль што за ста ваў ся 
аб дзе ле ным. Па куль што…

Не каль кі ме ся цаў та му Мін-
гар вы кан кам пра анан са ваў з'яў-
лен не та кіх ла вак у ста лі цы на-
пя рэ дад ні чэм пі я на ту све ту. Вы-
кон ваць за каз бу дзе дзяр жаў ная 
ўста но ва «Ста ліч ны транс парт і 
су вязь». Па ін фар ма цыі пер ша га 
на мес ні ка ды рэк та ра прад пры-
ем ства Мак сі ма Бар до ві ча, да-
ку мен таль на за каз па куль не па-
цвер джа ны, та му пра ца па ўста-
ноў цы яшчэ не вя дзец ца. Пла ну-
ец ца, што лаў кі з бес пра вад ным 
до сту пам у ін тэр нэт бу дуць уста-
ля ва ны ў дзвюх фан-зо нах («Чы-
жоў ка-Арэ на», «Мінск-Арэ на»), а 
так са ма ў трох так зва ных «гас-
ця вых зо нах», якія раз мес цяц ца 

ка ля Ля до ва га па ла ца на ву лі цы 
Пры тыц ка га, Па ла ца спор ту на 
пра спек це Пе ра мож цаў і ў сту-
дэнц кай вёс цы ў ра ё не стан цыі 
мет ро «Пят роў шчы на».

Ці за ста нец ца но ва ўвя дзен не 
як па да ру нак мін ча нам пас ля 
чэм пі я на ту — вы ра шаць пра вай-
да ры, спіс якіх так са ма па куль 
не вы зна ча ны. Дак лад на вя до-
ма, што за бяс печ ваць до ступ у 
ін тэр нэт на «Чы жоў ка-Арэ не» бу-
дзе «Бел тэ ле кам». А мы бу дзем 
спа дзя вац ца, што Wі-Fі-лаў кі не 
ста нуць для жы ха роў ста лі цы за-
ба вай на «адзін дзень».

ПА ПЛАТ НАЙ ДА РО ЗЕ — 
БЯС ПЛАТ НА 

Як вя до ма, 2014 год аб' яў-
ле ны Го дам гас цін нас ці. Кла па-
ціц ца пра ту рыс таў, што праз 
коль кі ме ся цаў па він ны ру шыць 
да нас, трэ ба бу дзе з ней ма вер-
ным ім пэ там. На прык лад, прад-
стаў ні кі Мі ніс тэр ства транс пар ту 
і ка му ні ка цый пра па на ва лі вы-
зва ліць ула даль ні каў квіт коў на 
мат чы чэм пі я на ту све ту па ха кеі 
ад гра шо ва га збо ру за пра езд 
па плат ных да ро гах у на шай 
кра і не. Чым не пра ява гас цін-
нас ці?

«Апла та за пра езд ад Брэс та 
да Мін ска каш туе 15 еў ра. Ту-
рыс ты, што пры едуць на сва іх 
аў та ма бі лях да нас на чэм пі я-
нат, па кі нуць у Бе ла ру сі на шмат 
больш гро шай», — вы ка заў сваю 
дум ку на ка ле гіі Мінс пор ту, пры-
све ча най пад рых тоў цы да чэм-
пі я на ту, прад стаў нік Мі ніс тэр-
ства транс пар ту і ка му ні ка цый 
Аляк сандр Га лаў нёў. Ён так са ма 
за ўва жыў, што ка лі «ту рыст за-
пла ціць штраф у 500–600 еў ра за 
не апла ту, то на ўрад ці пры е дзе 
да нас яшчэ».

Каб да ве дац ца, 
ці на са мрэч ту рыс-
ты -ба  лель  шчы к і 
атры ма юць не вя лі кі 
па да ру нак ад на шых 
транс парт ні каў, мы 
звяр ну лі ся ў Мі ніс-
тэр ства транс пар ту 
і ка му ні ка цый.

І н  ф а р  м а  ц ы ю 
па цвер дзі лі. Ту-
рыс там, якія пры-
едуць на чэм пі я нат 
у Мінск, са праў ды 
не да вя дзец ца вы-
дат коў ваць гро шы 
на пра езд па аў та-
ма біль ных да ро гах 
Бе ла ру сі. Мінт ранс 
цяпер рых туе пра-
ект нар ма тыў на га 
пра ва во га ак та, які 
да зво ліць не пла ціць 
ін ша зем цам, чые аў-

то за рэ гіст ра ва ны на тэ ры то рыі 
кра ін, што не ўва хо дзяць у Мыт-
ны са юз. Да та го ж ма са транс-
парт на га срод ку не па він на пе-
ра вы шаць 3,5 то ны. Та кі да звол 
бу дзе дзей ні чаць з 25 кра са ві ка 
па 31 мая 2014 го да.

СПАР ТЫЎ НЫЯ БА ТА ЛІІ 
«ПАД ДРАНІКІ» 

Ці лю бі це вы гля дзець спар-
тыў ныя транс ля цыі за абе дам 
так, як гэ та па да ба ец ца на вед ні-
кам мін скіх аб' ек таў гра мад ска га 
хар ча ван ня? Мож на ду маць, што 
на пе ры яд пра вя дзен ня чэм пі я-
на ту све ту па ха кеі та кое су мя-
шчэн не ста не до сыць час тай 
з'я вай.

Вы сту па ю чы на па ся джэн ні 
пад ка мі тэ та па пы тан нях ганд-
лё ва га за бес пя чэн ня і ар га ні за-
цыі хар ча ван ня, мі ністр ганд лю 
Ва лян цін Ча ка наў вы ка заў на-
ступ нае:

— На прад пры ем ствах гра-
мад ска га хар ча ван ня па він ны 
быць ство ра ны мак сі маль на кам-
форт ныя ўмо вы не толь кі з за-
бес пя чэн нем хар ча ван нем, але і 
для пра гля ду ха кей ных мат чаў.

Ці ка ва, якія ме на ві та «ўста но-
вы» ме лі ся на ўва зе — спе цы я-
лі за ва ныя спорт-ба ры? Аль бо і ў 
гра мад скіх ста лоў ках на вед валь-
ні кі бу дуць раз-по раз ус кок ваць 
са сва іх мес цаў, каб друж ным 
вок лі чам пры ві таць чар го вую 
шай бу, за бі тую ў ва ро ты? І ўво-
гу ле, што зна чыць «ство ра ны 

мак сі маль на кам форт ныя ўмо-
вы»?

Каб не му чыц ца зда гад ка мі, 
жур на ліс ты «Звяз ды» на кі ра ва-
лі за пыт у Мі ніс тэр ства ганд лю. 
Па вод ле атры ма най ін фар ма-
цыі, для за бяс печ ван ня пра-
гля ду ха кей ных мат чаў пад час 
пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі 2014 го да ў Мін ску вя-
дзец ца па ста ян ная ра бо та па 
ўста ля ван ні ад па вед най тэ ле ві-
зій най апа ра ту ры. Кан крэт ныя 
наз вы ўста ноў гра мад ска га хар-
ча ван ня, у якіх бу дуць па каз-
ваць ха кей, у афі цый ным ад ка-
зе на зы ваць не ста лі. Ад зна чы лі 
толь кі, што «сён ня прак тыч на 
ўсе рэ ста ра ны і ка вяр ні аб ста-
ля ва ны вы шэй зга да най апа ра-
ту рай».

ЗНАЙ СЦІ 
АГУЛЬ НУЮ МО ВУ…

...з ту рыс та мі па він ны бу дуць 
ста ліч ныя мі лі цы я не ры. І, да-
рэ чы, не толь кі яны. Ста ліч ных 
ахоў ні каў па рад ку да су стрэ чы з 
ту рыс та мі і ба лель шчы ка мі пад-
рых та ва лі яшчэ ў снеж ні — та ды 
амаль паў ты ся чы су пра цоў ні каў 
мі лі цыі скон чы лі 72-га дзін ныя 
кур сы анг лій скай мо вы на ба зе 
Мінск ага га рад ско га ін сты ту та 
раз віц ця аду ка цыі, пас ля ча го 
атры ма лі на ру кі свае раз моў-
ні кі і сер ты фі ка ты. Ця пер на ста-
ла чар га спе цы я ліс таў з ін шых 
сфер.

Ар га ні за цы яй но вых кур саў 
бу дзе зай мац ца Мін скі дзяр-
жаў ны лінг віс тыч ны ўні вер сі тэт. 
На ва спе ча ны мі «сту дэн та мі» 
ста нуць су пра цоў ні кі Бе ла рус-
кай чы гун кі, Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя, На цы я наль най авія-
кам па ніі «Бел авія», РУП «Бел-
фар ма цыя», бан ка «Бел ВЭБ», 
«Мінск аб лаў тат ран са» — ме-
на ві та ад гэ тых ар га ні за цый 

уні вер сі тэт атры маў за яў кі на 
на ву чан не. Пры рас пра цоў цы 
кур саў бы ла ўлі ча на спе цы яль-
ная лек сі ка і ўзро вень аду ка цыі 
ра бот ні каў. Для сфе ры ганд лю і 
гра мад ска га хар ча ван ня спе цы-
я ліс ты з МДЛУ так са ма пад рых-
ту юць раз моў ні кі.

Са мі ж сту дэн ты лінг віс тыч на-
га ўні вер сі тэ та ста нуць на чэм-
пі я на це ва лан цё ра мі. У па чат ку 
сту дзе ня па прось бе фе дэ ра цыі 
ха кея для ва лан цёр скай пра цы 
бы ло ада бра на 322 на ву чэн цы 
гэ тай ВНУ.

Ці за ста нец ца но ва ўвя дзен не 
пас ля чэм пі я на ту? А вось гэ та 
ўжо бу дзе за ле жаць ад жа дан ня 
са міх су пра цоў ні каў.

КВІ ТОК ДА БЕР ЛІ НА?
HERE YOU ARE!

Ад каз насць за доб рую су стрэ-
чу гас цей і іх пер шыя ўра жан ні 
бу дзе ля жаць у пер шую чар гу і 
на «пля чах» Бе ла рус кай чы гун кі. 
Гос ці па він ны ад чу ваць ся бе як 
до ма. Ме на ві та для гэ тых мэт і 
бу дуць ство ра ны спе цы яль ныя 
ка сы для за меж ні каў. Га лоў нае 
ад роз нен не ад звы чай ных — ка-
сір доб ра ве дае анг лій скую мо-
ву. Та кія ка сы бу дуць ство ра ны 
ў роз ных мес цах про да жу бі ле-
таў у Мін ску і Брэс це. Пра гэ та 
«Звяз дзе» рас ка заў на чаль нік 
ад дзе ла па ка ар ды на цыі ра бо ты 
вак за лаў па са жыр скай служ бы 
ўпраў лен ня Бе ла рус кай чы гун кі 
Дзя ніс Тан ка ног. Па яго сло вах, 
пра ца Бе ла рус кай чы гун кі бу дзе 
ўзгад няц ца са спе цы яль на ство-
ра ным ка ар ды на цый ным цэнт-
рам. Га лоў ная за да ча апош ня-
га — апе ра тыў на рэ ага ваць на 
вы ні кі чэм пі я на ту све ту і згод на 
з імі пла на ваць пра цу ма гіст-
ра лі. На прык лад, ка лі ней кая 
кра і на тра піць у фі нал, чы гун ка 
бу дзе ад ра зу ж га то вая да пры-
ёму но вых ба лель шчы каў. Тое 
са мае да ты чыц ца і вы бы ван ня 
якой-не будзь збор най. Усе яны 
мак сі маль на апе ра тыў на атры-
ма юць маг чы масць вяр нуц ца 
да до му.

Да рэ чы, су пра цоў ні кі но вых 
кас прай шлі і псі ха ла гіч ную пад-
рых тоў ку — яны заўж ды бу дуць 
га то выя да пра цы з «буй ны мі» 
фа на та мі. Акра мя гэ та га, яны 
доб ра ве да юць еў ра пей скія і 
бе ла рус кія пра ві лы па са жыр-
скіх пе ра во зак і заўж ды змо-
гуць па тлу ма чыць іх ад роз нен ні 
за меж ні кам. Па сло вах Дзя ні са 
Тан ка но га, та кія ка сы на ўрад ці 
за ста нуц ца пас ля чэм пі я на ту. 
Бе ла рус кая чы гун ка доб ра ве дае 
свой па са жы ра па ток і кіруецца 
ад пра ца ва най сіс тэ май. Акра мя 
та го, ма гіст раль цяпер ак тыў на 
раз ві вае спо са бы дыс тан цый на-
га на быц ця бі ле таў (на прык лад, 
праз ін тэр нэт), якія змо гуць за-
мя ніць спе цы яль ныя ка сы для 
ін ша зем цаў.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ, 
Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

СУСТРАКАЕ МІНСК ХАКЕЙНЫ

ЗБОР НАЯ ЗША ПА ХА КЕІ: У СО ЧЫ І МІНСК ПА МЕ ДА ЛІ 

Ка лі ней кая кра і на тра піць у фі нал, чы гун ка 
бу дзе ад ра зу ж га то вая да пры ёму но вых 
ба лель шчы каў. Тое са мае да ты чыц ца 
і вы бы ван ня якой-не будзь збор най. 
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