
Ад бу дзец ца ён на тэ ры-
то рыі Му зея на род най 
ар хі тэк ту ры і по бы ту ўжо 
ў шос ты раз, і сё ле та, 
як пла ну юць ар га ні за та-
ры, коль касць твор чых 
склад ні каў па шы рыц ца. 
У да да так да му зыч най 
пра гра мы, тра ды цый ных 
за баў і па час тун каў стра-
ва мі на цы я наль най кух ні, 
пля цо вак для ра мес ні каў, 
на «Ка мя ні цу» збя руц ца 
фа то гра фы, ды зай не ры і 
мас та кі, якія пра цу юць у 
рэ чы шчы на цы я наль най 
куль ту ры. «Мы за пра сі лі 
да су пра цоў ніц тва як аду-
ка цый ныя пра ек ты, так і 
прос та асоб ных твор чых 
лю дзей, якія жа да юць па-
ка заць сваю пра цу шы ро-
кай аў ды то рыі», — рас ка-
заў ка ар ды на тар фес ты-
ва лю Сяр гей Чаг ры нец.

Што да му зыч най част кі «Ка-
мя ні цы», то ў ёй ужо звык ла бя-
руць удзел леп шыя прад стаў-
ні кі бе ла рус кай фолк-сцэ ны і 
за меж ныя гос ці. 6 ве рас ня з 12 
да 22 га дзін на вед валь ні кі фес-
ты ва лю па чу юць і ўба чаць вы-
ступ лен ні ар тыс таў з Бе ла ру сі, 
Укра і ны, Поль шчы, Чэ хіі і Ра сіі. 
На шу кра і ну прад ста вяць, без 
пе ра боль шан ня, ле ген дар ныя 
ка лек ты вы «Тро і ца» і «Krіwі» 
з Ве ра ні кай Круг ло вай, а так-
са ма ма ла ды элект рон ны гурт 
«Shuma» са свет ла вым шоу і 
ро ке ры «Rel1kt» з акус тыч най 
фолк-пра гра май. На ма лой 
сцэ не фэс ту вы сту пяць гур ты 
«Ра да», «Го рынь», «Яго ра ва 
га ра», на вя лі кай — фолк-тэ-
атр «Ява ры на». Акра мя та го, 
гле да чоў ча кае на род ны rnb у 
вы ка нан ні «Ота ва Ё» (Ра сія), 
ху лі га ніс тыя «Ahmed Ma Hlad» 

(Чэ хія), экс пе ры мен ты з рэп-, 
рок- і фолк-му зы кай ка лек ты ву 
«Бан дур бэнд» (Укра і на) і муль-
ты лінг віс тыч ны пра ект Ка ра-
лі ны Ці хай і Бар тэ ка Па лы гі 
(Поль шча) — пры пад трым цы 
«Ін сты ту та Поль ска га» яны 
пры вя зуць у Бе ла русь пра гра-
му, ство ра ную на 9 мо вах, на 
якіх на пра ця гу ста год дзяў раз-
маў ля ла Бе ла сточ чы на. Пры-
му сіць тан ца ваць на вед валь-
ні каў абя цае Алег Скрып ка (лі-
дар укра ін ска га гур та «Воп лі 
Ві дап ля са ва»), які прад ста віць 
экс клю зіў ны тан ца валь ны ды-
джэй сэт з эт ніч ным ка ла ры там 
пе сень роз ных кра ін све ту. 
Алег, да рэ чы, ужо ўдзель ні-
чаў у фес ты ва лі ў 2011 го дзе, 
і та ды, па мер ка ван ні пуб лі кі, 
стаў ад ным з са мых яр кіх вы-
ка наў цаў.

Апроч кан цэр та, на вед валь-
ні каў ча кае кір маш тра ды цый-
ных ра мёст ваў, ста ра даў нія 
тан цы і гуль ні, вы ста вы, май-
стар-кла сы і на цы я наль ныя 
стра вы ад леп шых шэф-ку ха-
раў. Як і ра ней, пра ду гле джа ны 
бяс плат ны ўва ход для гле да-

чоў у бе ла рус кіх на цы я наль-
ных стро ях — пры вы ка нан ні 
ад па вед ных умоў. Муж чын скі 
строй па ві нен скла дац ца з га-
лаў но га ўбо ра, ка шу лі, по яса, 
на га віц, ка мі зэль кі; жа но чы 
кас цюм — з га лаў но га ўбо ра 
(акра мя дзяў чат), спад ні цы, 
фар ту ха, ка шу лі, по яса. Абу-
так у абод вух вы пад ках мо жа 
быць су час ным.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.12 20.08 13.56
Вi цебск — 6.10 19.45 13.35
Ма гi лёў — 6.13 19.44 13.31
Го мель — 6.12 19.38 13.26
Гродна — 6.38 20.08 13.30
Брэст    — 6.41 20.06 13.25

Iмянiны
Пр. Самуіла. 
К. Саламона, Сцяпана, Юльяна.

Месяц
Першая квадра ў 14.11. 
Месяц у сузор’і Стральца. 
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301 год — больш за 1700 га доў та му за-
сна ва на най ста рэй шая дзяр жа ва 

Еў ро пы — Сан-Ма ры на. Рэс пуб лі ка Сан-Ма-
ры на — не вя ліч кая кра і на на поўд ні Еў ро пы, 
раз ме шча ная ў га рыс тай мяс цо вас ці, якая не 
мае вы ха ду да мо ра. Адзі ны су сед Сан-Ма-
ры на — Іта лія. Яе зем лі цал кам акру жа юць 
тэ ры то рыю кра і ны, пло шча якой — 61 квад-
рат ны кі ла метр. Да след чы кі пры піс ва юць за-
ра джэн не Сан-Ма ры на му ля ру Ма ры ну, які 
за сна ваў на схі лах га ры Ты та на хрыс ці ян скую 
су пол ку. Ця пер на сель ніц тва кра і ны на ліч вае 
ка ля 30 ты сяч ча ла век, але дзя ку ю чы раз ві та-
му ту рыз му што ме сяц яе на вед ва юць у 8 ра зоў 
больш лю дзей.

1731 год — на ра дзіў ся (вёс ка За нкі, ця-
пер Свіс лац кі ра ён Гро дзен скай воб-

лас ці) Ста ні слаў Іва на віч Бо гуш-Сест ран цэ віч, 
бе ла рус кі ву чо ны, лі та ра тар, цар коў ны дзе яч. 
З 1773 го да епіс кап Бе ла рус ка га епіс кап ства 
(цэнтр у Ма гі лё ве), з 1782-га — ма гі лёў скі ар хі-
епіс кап. Міт ра па літ Рым ска-ка та ліц кай царк вы 
Ра сій скай ім пе рыі (1798-1826). З 1801 го да жыў 
у Пе цяр бур гу, вы бі раў ся чле нам Ра сій скай АН 
і Пе цяр бург скай ме ды ка-хі рур гіч най ака дэ міі. 
За сна ваў у Ма гі лё ве дру кар ню, дзе вы хо дзі лі 
яго тво ры па гіс то рыі і фі ла ло гіі: «Аб За ход няй 
Ра сіі», «Гіс то рыя Таў ры ды», «Лі тоў ская гра ма-
ты ка». Пі саў вер шы, про па ве дзі і ды дак тыч-
ныя тво ры. Па мёр у 1826 го дзе.

1927 год — 
н а  р а -

дзіў ся (вёс ка Ка ню хі 
Ка пыль ска га ра ё на 
Мін скай воб лас ці) 
Алесь Ада мо віч, 
бе ла рус кі пісь мен-
нік, кры тык, лі та ра-
ту раз наў ца, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі 
(1980), док тар фі ла ла гіч ных на вук (1962), пра-
фе сар (1971). З 1954 го да пра ца ваў у Ін сты ту-
це лі та ра ту ры АН Бе ла ру сі, з 1987-га — ды рэк-
тар НДІ кі на мас тац тва (Маск ва). Аў тар ды ло гіі 
«Пар ты за ны», ра ма наў «Вай на пад стрэ ха мі», 
«Сы ны ідуць у бой», «Ха тын скай апо вес ці», 
адзін з аў та раў кні гі «Я з вог нен най вёс кі» і 
ін шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі 
(1976). Па мёр у 1994 го дзе.

Адам МІЦ КЕ ВІЧ, па эт, пуб лі цыст:

«Гля дзіш у не ба ўга ру над са бой,
Ды не зір неш у ся бе са мо га.
Ні ко лі Бо га не зной дзе той,
Хто толь кі ў не бе шу кае Бо га».
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Яны не заў сё ды та кія, які мі зда юц ца на пер шы по гляд. Яны мо гуць па-
д ацца доб ры мі, на ват кры ху мяк кі мі, але заў сё ды бу дуць па тра ба ваць шчы-
рых і спра вяд лі вых ад но сін і жорст ка су праць ста яць спро бам паў плы ваць на 
іх ці кі ра ваць імі. Лю дзі гэ та га дня дэ ман стру юць стры ма насць і цярп лі васць, 
упэў не насць у каш тоў нас ці іх спраў і пра цы. Ча сам іх ва бяць спрэч кі і ім пуль-
сіў ныя дзе ян ні, та му іх тэм пе ра мент па ві нен заў сё ды быць пад кант ро лем. Ім 
не аб ход на раз ві ваць эма цы я наль ную пас ля доў насць і сі лу во лі, каб да сяг нуць 

пос пе хаў. Га лоў ная за да ча — знай сці агуль ную мо ву з на ва коль ны мі, па ра зу мен не, пры маць 
удзел у вы ра шэн ні па трэб ін шых лю дзей і вы кон ваць усе ўскла дзе ныя на ся бе аба вяз кі.

У ма лод шых кла сах баць кі пы та юц-
ца ў дзя цей:

— Якую ад зна ку атры маў?
У ся рэд ніх:
— Шмат за да лі?
У ста рэй шых:
— Ты ў шко ле быў?

Пе ра не се ныя вет рам з бал ко на муж-
чын скія тру сы ад ной сям'і ста лі пры чы най 
раз во ду ў дру гой.

— Я за сваё жыц цё ні ад ной чар кі 
га рэл кі не вы піў!

— Не сві шчы! Не мо жа быць!
— Са праў ды! Я шклян ка мі га рэл ку 

п'ю!
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НА РО ДЖА НЫЯ

НЯПРОСТЫЯ
СУСЕДЗІ

За ход няя 
кан фе рэн цыя КХЛ

ДЫ ВІ ЗІ ЁН БАБ РО ВА:

— «Ат лант»
— «Ды на ма-Мінск»
— «Ды на ма-Ры га»
— «Ёке рыт»
— «Мядз ве шчак»
— СКА
— «Сло ван»

ДЫ ВІ ЗІ ЁН ТА РА СА ВА:

— «Ві цязь»
— «Ды на ма-Маск ва»
— «Ла ка ма тыў»
— «Поў на чсталь»
— «Со чы»
— «Тар пе да»
— ЦСКА

У плэй-оф вы хо дзяць 8 леп шых ка-
манд кан фе рэн цыі.

ДА РЭ ЧЫ
Фес ты валь «Ка мя ні ца», 

які ла дзіц ца з 2009 го да, 
мае даб ра чын ны ха рак-
тар. Усе срод кі ад пра-
да дзе ных квіт коў (кошт 
іх — 60 ты сяч бе ла рус кіх 
руб лёў) ідуць на ра ху нак 
Му зея на род най ар хі тэк-
ту ры і по бы ту ў вёс цы 
Азяр цо пад Мінск ам, дзе 
за хоў ва ец ца са мая вя лі-
кая ў Бе ла ру сі ка лек цыя 
аў тэн тыч най драў ля най 
ар хі тэк ту ры XVІІІ—XX ста-
год дзяў.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

Гля дзі це, во чы, 
гу дзі це, но гі!

У пер шую су бо ту ве рас ня пад Мінск ам 
прой дзе фолк-фэст «Ка мя ні ца»

Сёння 
па чы на ец ца 
чар го вы се зон 
Кан ты нен таль най 
ха кей най лі гі

ЦАР СКІ 
ПА ДА РУ НАК

Экс па зі цыю му зея зем ля знаў ства геа гра фіч-
на га фа куль тэ та БДУ па поў ні лі бра зіль скія 
жэ о ды (аме тыс ты). Спе цы я ліс ты ад но сяць 
гэ тыя ка мя ні да са мых пры го жых геа ла гіч-
ных зна хо дак.

ФактФакт  �� Між ін шым, у му зеі БДУ ўжо ёсць па доб ныя мі не ра лы, пры ве зе ныя з Ура ла і Коль ска-
га паў вост ра ва. А 10 уні каль ных бра зіль скіх ка мя нёў бы лі пе ра да дзе ны яму ра шэн нем 
спе цы яль най ка мі сіі Мі ніс тэр ства куль ту ры на шай кра і ны па за ха ван ні гіс то ры ка-куль-
тур ных каш тоў нас цяў. На га да ем, што 39 узо раў не апра ца ва на га аме тыс ту роз ных 
па ме раў і фор маў агуль най ва гой ка ля 350 кі ла гра маў бы лі зной дзе ны ў па чат ку 
гэ та га го да су пра цоў ні ка мі ад дзе ла па ба раць бе з кант ра бан дай Брэсц кай мыт ні. 
Па ацэн ках экс пер таў, адзін та кі ўзор каш туе ад ад ной да дзе ся ці ты сяч до ла раў. 

Акра мя му зея зем ля знаў ства БДУ, узо ры аме тыс ту атры ма лі так са ма Брэсц кі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Пуш кі на, Брэсц кі аб лас ны края знаў чы му зей, На цы я наль ны 
гіс та рыч ны му зей і му зей геа ло гіі і па ле ан та ло гіі Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
імя А. Ку ля шо ва.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У су вя зі з тым, што фі на ліст мі ну ла-
га чэм пі я на ту пра жскі «Леў» ад мо-
віў ся ад удзе лу ў се зо не 2014/2015, 
дзе ю чы чэм пі ён маг ні та гор скі «Ме-
та лург» у мат чы Куб ка ад крыц ця 3 
ве рас ня бу дзе пры маць ула даль ні ка 
Куб ка Кан ты нен та 2014 — мас коў скае 
«Ды на ма».

Усе ка ман ды ў гэ тым се зо не пра вя дуць 
па 60 гуль няў. У скла дзе ўдзель ні каў ад-
бы лі ся сур' ёз ныя зме ны: дэ бю та ваць у лі зе 
бу дзе фін скі «Ёке рыт» і ра сій скі «Со чы», 
пас ля не каль кіх се зо наў ад сут нас ці ў КХЛ 
вяр та ец ца «Ла да». Ёсць і стра ты: не пры-
муць удзел у ро зыг ры шы Куб ка Га га ры на 
«Спар так», «Леў» і «Дан бас».

На ша ўва га, вя до ма, бу дзе пры ка ва на 
да мінск ага «Ды на ма». Усе мы, без умоў на, 
ча ка ем, ка лі бе ла рус ка му клу бу на рэш це 
ўдас ца пра біц ца ў плэй-оф чэм пі я на ту. Ад-
нак за «зуб роў» ста но віц ца кры ху тры вож-
на, бо су се дзі па ды ві зі ё не ў нас па да бра-
лі ся ня прос тыя, а згу ляць з імі нам трэ ба 
бу дзе ажно па 4 ра зы. Раз гле дзім асноў ных 
кан ку рэн таў мінск ага «Ды на ма» па ды ві зі-
ё не Баб ро ва.

СКА
З мо ман ту ўтва рэн ня КХЛ 

«ар мей цы» з бе ра гоў Ня вы 
кож ны год лі чац ца ад ны мі з га-
лоў ных фа ва ры таў се зо ну, але 
раз за ра зам «пра ля та юць» мі ма 
куб ка. За шэсць га доў СКА ні ра зу не даб-
ра ўся да фі на лу. У гэ тым го дзе ёсць усе 
пе рад умо вы, каб змя ніць сі ту а цыю: на ча ле 
ка ман ды ста лі лю дзі, якія ве да юць, як пе-
ра ма гаць. Вя ча слаў Бы каў і Ігар За хар кін 
ужо ма юць во пыт пра цы з ам бі цы ёз ны мі 
ка лек ты ва мі. У 2011 го дзе ўзна ча ле ны імі 
«Са ла ват Юла еў» на шля ху да Куб ка Га га-
ры на прай граў толь кі 4 мат чы.

Што ты чыц ца пі цер цаў, то яны заў сё ды 
дэ ман стру юць да во лі вы со кі ўзро вень май-
стэр ства, але пры ўпарт асці са пер ні ка — 
здоль ныя па мы ляц ца. Акра мя та го, у СКА 
іс нуе ва ра тар ская праб ле ма. У ка ман дзе 
за стаў ся Са лак, але па па пя рэд нім се зо не 
нель га ска заць, што ён 
цу доў ны ва ра тар.

На быц ці ў між се зон не 
пі цер цы зра бі лі ня дрэн-
ныя. Да іх пе рай шоў во-
пыт ны 34-га до вы гу лец 
алім пій скай збор най 
Шве цыі Джы мі Эрык сан. 
Ха ке іст збор най Ра сіі Ан-
тон Бя лоў, які да свай го 
ад' ез ду ў «Эд ман тан» 
быў ад ным з леп шых 
аба рон цаў КХЛ, і ў гэ тым 
се зо не па ві нен стаць га-
лоў ным звя ном у аба ро-
не СКА. Так са ма ў Пі цер 
пе ра ехаў леп шы снай пер 
і бам бар дзір «Дан ба са» 
Яў ген Да до наў. Ад зна-
чым, што ў ка ман ду вяр-
нуў ся і Яў ген Ра сян скі.

З вя лі кай до ляй ве ра-
год нас ці мож на ска заць, 
што на За ха дзе асноў-
ным фа ва ры там рэ гу ляр на га чэм пі я на ту 
бу дзе ме на ві та СКА.

«АТ ЛАНТ»
Для «Ат лан та» мі ну лы 

се зон атры маў ся ня ўда-
лым: упер шы ню за га ды 
вы ступ лен ня ў КХЛ ка-
ман да не па тра пі ла ў плэй-оф: не ха пі ла 
ўся го шас ці ач коў. А ў Куб ку над зеі пад мас-
коў ныя ха ке іс ты са сту пі лі ў чвэрць фі на ле 
на ша му «Ды на ма».

Га лоў ны трэ нер Аляк сей КУ ДА ШОЎ 
за стаў ся на сва ёй па са дзе, ад мо віў шы ся 
дзе ля пра цы ў «Ат лан це» ад пра па но вы 
ўзна ча ліць ма ла дзёж ную збор ную Ра сіі. Да 
ўся го ін ша га вяс ной клуб ад чу ваў эка на-
міч ныя праб ле мы, та му кам па нія па фар-

мі ра ван ні скла ду стар та ва ла толь кі ў кан цы 
мая. «Ат лант» стра ціў абод вух гал кі пе раў: 
Ста ні слаў Га лі маў пе ра браў ся ў ЦСКА, а 
Сяр гей Ба ры саў пад пі саў кант ракт з «Аму-
рам». Сыш лі так са ма лі дар па ач ках ся род 
аба рон цаў — Ра фа эль Ба тыр шын, во пыт-
ны Ві таль Ацю шоў, Яў ген Ар цю хін, Аляк сей 
Міх ноў і Юкі-Пе кі Ха а тая.

— Мы іс тот на ска ра ці лі свой бюд жэт, 
та му пад бі ва лі гуль цоў, зы хо дзя чы з ца ны-
якас ці і маг чы мас цяў на ша га клу ба, — па-
тлу ма чыў гэ тыя ра шэн ні Ку да шоў.

Ся род на віч коў «Ат лан та» — бе ла рус 
Дзміт рый Ко ра баў, які вяр нуў ся з-за акі я на, 
аме ры ка нец Мэт Гіл рой, на ра хун ку яко га 
больш за дзвес це мат чаў у НХЛ, а так са-
ма тры ха ке іс ты «Льва»: гэ та гал кі пер Аце 
Энг рэн, аба рон ца Онд ржэй Не мец і фор-
вард Пётр Вра на. Пад пі са лі кант рак ты з 
пад мас коў ным клу бам во пыт ныя Вя ча слаў 
Каз лоў і Анд рэй Та ра ту хін.

«Ат лант» га то вы да подз ві гаў у ма ю чым 
ад быц ца се зо не, а Аляк сей Ку да шоў да рэ-
абі лі та цыі пе рад кі раў ніц твам.

«ЁКЕ РЫТ»
Без су мне ву, дэ бю-

тант КХЛ, «Ёке рыт», у 
За ход няй кан фе рэн цыі 
зой ме мес ца ў чац вёр цы. Не вы клю ча на і 
тое, што фін скі клуб з хо ду ўсё ж та кі не за-
ва юе Ку бак Га га ры на. Склад «Ёке ры та» — 
гэ та збор ная Еў ро пы ў мі ні я цю ры. Та кая 
ж, як ле таш ні «Леў», толь кі яшчэ мац ней. 
Кас цяк ка ман ды склаў ся з фін скіх гуль цоў 
і доб рых за меж ні каў. Узяць хоць бы звяз ку 
Лі нус Умарк — Юхан Хар'ю. На ві давоку бу-
дзе і ўжо ўпа да ба ны КХЛаў скі мі заў зя та ра мі 
Аал та нен. Але га лоў най «зор кай» «Ёке ры та» 
па-ра ней ша му мо жа стаць ін шы ха ке іст — 
Ці е му Се ля не, які ў ста не зра біць сюр прыз і 
вяр нуц ца ў род ны клуб.

Не вар та за бы ваць, што на ча ле «Ёке-
ры та» ста іць тан дэм, які ў апош ні час пра-
ца ваў у збор най Фін лян дыі. Пост ге не раль-
на га ме не джа ра зай мае ле ген дар ны Яры 
Ку ры, а га лоў ным трэ не рам пры зна ча ны 
Эр ка Вес тэр лунд — той са мы, ка му ўда-

ло ся абы граць Зі не ту лу Бі ля лет дзі на ва на 
со чын скай Алім пі я дзе. Так што ў пра хо-
джан ні ў плэй-оф «Ёке ры та» су мня вац ца 
не пры хо дзіц ца.

СЛО ВАН
Мі ну лы се зон атры маў ся 

для «Сло ва на» ня ўда лым. У 
ад роз нен не ад дэ бют на га чэм-
пі я на ту, бра ціс лаў цы не змаг лі 
пра біц ца ў плэй-оф, фі ні ша ваў-
шы на 11-м мес цы ў За ход няй кан фе рэн-
цыі. У Куб ку над зеі ка ман да вы ле це ла ў 
пер шым жа раў ндзе, прай граў шы на ша му 
«Ды на ма».

Ня гле дзя чы на гэ та, кі раў ніц тва «Сло ва-
на» не ста ла ра біць ка рэн ных змен. Га лоў-

ным трэ не рам ка ман ды за стаў ся Рас ці слаў 
Ча да.

Са май знач най стра тай для клу ба ў 
між се зон не стаў ве тэ ран Мі ра слаў Ша-
тан, які ва ўзрос це 39 га доў за вяр шыў 
кар' е ру гуль ца. Акра мя Ша та на, сла вац кі 
клуб па кі нуў гал кі пер Мі ра слаў Копр жы-
ва, на па да ючыя Ра ман Ку кум берг, Мі-
хель Мік лік і 19-га до вы фор вард Мар ка 
Да не.

«Пас ля ня ўда ла га се зо на мы хо чам па-
вя лі чыць коль касць ле гі я не раў у ка ман-
дзе. Нам па трэб ны ха ке іс ты, якія пра па-
ве ду юць ін шы стыль гуль ні. Мы ці ка вім ся 
не каль кі мі хлоп ца мі з-за мя жы», — за явіў 
Ча да пе рад па чат кам між се зон ня і та кіх 
гуль цоў знай шоў. «Сло ван» па поў ніў гал-
кі пер «Ві ця зя» Юхан Бак лунд, аба рон цы 
Кер ціс Фос тэр («Мядз ве шчак») і Іван Ба-
ран ка («Аван гард»).

Ся род но вых на па да ючых ад зна чым 
Ла дзіс ла ва На дзя, а так са ма сла вен скі 
ду эт Жы га Ег ліч — Рок Ці чар. Абод ва 
ха ке іс ты вы дат на згу ля лі на Алім пі я дзе 
ў Со чы.

Шан цы па леп шыць ле таш ні вы нік у 
«Сло ван» вя лі кія.

«ДЫ НА МА» РЫ ГА
У рэ гу ляр ным чэм пі-

я на це мі ну ла га 
се зо на ка ман да 
Ар ці са Аба лса за ня ла пя тае 
мес ца. Са пер ні кам «Ды на ма» 
ў пер шым раў ндзе плэй-оф 
стаў «Дан бас», які і не пус ціў 
лат вій скі клуб да лей.

У між се зон не ў ры жан, як і 
ў мно гіх ін шых клу баў КХЛ, уз-
нік лі фі нан са выя скла да нас ці, 
і та му ўдзел «Ды на ма» ў лі зе 
быў пад па гро зай. Ад нак усё 
вы ра шы ла ся ста ноў ча, і ў ся рэ-
дзі не лі пе ня кі раў ніц тва па ча ло 
зай мац ца пад бо рам гуль цоў.

— Так, мы кры ху за цяг ну лі з 
кам плек та цы яй ка ман ды, але 
ў цэ лым за да во ле ныя тым, як 
пра хо дзяць збо ры. У нас ня-
ма бюд жэ ту, каб утры маць 
вя ду чых гуль цоў, так што мы 
пры вык лі да та го, што ха ке іс-
ты пры хо дзяць, ро бяць у нас у 
клу бе са бе пэў нае імя, а по тым 

сы хо дзяць на больш вы со кія кант рак ты. 
Гэ та нар маль ны пра цэс, — ска заў ге-
не раль ны ме не джар ры жан Нор мунд 
СЕ ЕЙС.

Стра ты «Ды на ма» вель мі знач ныя. 
Сы шоў са мы вы ні ко вы аба рон ца ка ман-
ды Мэт Ро бін сан, Сан дзіс Оза лінш за вяр-
шыў кар' е ру гуль ца, па кі нуў клуб леп шы 
бам бар дзір Кайл Уіл сан, Пол Шча ху ра, 
Мі ка эль Тэлк віст, Джэй мі Джон сан, Рус-
там Бе гаў і Ар тур Кузь мян коў.

Уз мац ні лі ся ры жа не толь кі тры ма ха ке-
іс та мі: у «Ды на ма» пе рай шоў Пётр Шчас-
лі вы, Мі ке ліс Рэ дліхс і Чэй Ге на вей.

У гэ тым се зо не мы ўба чым но вае «Ды-
на ма», зма гац ца за плэй-оф яко му бу дзе 
вель мі цяж ка пе ра важ на толь кі на ма-
раль на-ва ля вых.

«МЯДЗ ВЯШЧАК»
«Мядз вя шчак» — га лоў-

ная сен са цыя мі ну ла га рэ-
гу ляр на га чэм пі я на ту КХЛ, 
у пер шым жа се зо не клуб 
здо леў пра біц ца ў плэй-оф і па-
ка заць пры гэ тым яшчэ ата ку ю чы і сі ла вы 
ха кей. У плэй-оф «Мядз вя шчак» прай граў 
бу ду ча му фі на ліс ту — «Льву».

Ка ман ду па кі нуў га лоў ны трэ нер Марк 
Фрэнч, яму на зме ну прый шоў аме ры кан скі 
спе цы я ліст Чак Уэ бер, які ча ты ры апош нія се-
зо ны пра ца ваў у АХЛ па моч ні кам га лоў на га 
трэ не ра «Сан-Ан то ніа Рэ мпейдж».

Паў та рыць ле таш ні пос пех но ва му на стаў-
ні ку «Мядз ве дзяў» бу дзе вель мі ня прос та. У 
між се зон не ка ман ду па кі ну ла вя лі кая гру па 
гуль цоў, ся род якіх лі да ры. З за граб ска га 
клу ба ад ра зу не каль кі ха ке іс таў пе ра бра лі ся 
ў Мінск, ся род якіх леп шы бам бар дзір Джо-
на тан Чы чу, Мэт Элі сан, Чарльз Лінг лет, Ра ян 
Вес ке, Іван Шварн.

Ад зна чым, што за граб скі клуб ва ло дае 
са мым сціп лым бюд жэ там у лі зе, але тым 
не менш «да зво ліў са бе» двух ка над цаў — 
Джэй са на Кро га і Да рэ на Хей да ра.

З улі кам мі ну ла га се зо на ча кан ні бу дуць 
вы со кія, але паў та рыць пос пех «Мяд звя шча-
ку» бу дзе скла да на.

— У мі ну лым се зо не ка ман да і клуб да сяг-
ну лі ве лі зар ных пос пе хаў, і ця пер нам трэ ба бу-
дзе пра цяг нуць іх пра цу. На ша мэ та — вы хад 
у плэй-оф, а жа дан не — перамагчы ў чэм пі я-
наце і доб ра згу ляць на Куб ку Шпэнг ле ра. Гэ та 
бу дзе мой пер шы во пыт у КХЛ, але вы дат ны 
трэ нер скі штаб — Фе дар чук, Ле танг, Ра цей і 
Мо ха рыч — да па мо жа мне і па спра буе маю 
фі ла со фію су мяс ціць са сва і мі ве да мі, — ска-
заў га лоў ны трэ нер Чак УЭ БЕР.

Што ты чыц ца ды ві зі ё на Та ра са ва, з ка ман-
да мі яко га нам так са ма да вя дзец ца вес ці ба-
раць бу за плэй-оф, то там аў тсай да раў ня ма 
на огул. «Ві цязь» знач на ўзмац ніў ся, «Со чы» 
бу дзе імк нуц ца па ка заць мак сі мум у сва ім 
дэ бю це, «Тар пе да» заў сё ды ад роз ні ва ла ся 
сва ёй ва ля вой гуль нёй, а ЦСКА, «Ла ка ма-
тыў», мас коў скае «Ды на ма» і «Поў на чсталь» 
у прад стаў лен ні не маюць па трэ бы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ
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