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КОЛЬКІ КАШТУЕ
З'ЕЗДЗІЦЬ У СОЧЫ

«ДЗІКУНАМІ» НА АЛІМПІЯДУ —
ТАННЕЙ
Прыкідваючы варыянты паездкі, трэба адразу ж адмовіцца ад куплі пуцёўкі ў афіцыйнага (падкрэслю, адзінага)
пастаўшчыка пакетных тураў. Расійскага, вядома. Справа нават не ў тым, што
цэны там высокія, а часам проста завоблачныя. Напрыклад, прапановы для
прыхільнікаў фігурнага катання, хакея і
біятлона — ад 200 да 800 тысяч расійскіх
рублёў. Гэта без уліку дарогі ў Сочы і назад, а таксама харчавання — толькі сняданкі. Пры гэтым кампанія тлумачыць на
сваім сайце, што такія «танныя» туры на
сёння ўжо прададзеныя, але ёсць… VІP
-пакеты за 1–2,5 млн рублёў. На пытанне,
чаму так дорага, ёсць адказ: кампанія
прайшла адбор Міжнароднага алімпійскага камітэта, гэта далёка не першая
іх Алімпіяда, і наогул, яны разлічваюць
на самую патрабавальную і плацежаздольную публіку (трэба разумець: на
палітыкаў, багатых бізнесменаў, славутасцяў). З чаго можна зрабіць выснову,
што манапалізм ніколі нічога добрага не
абяцае.
Яшчэ некалькі слоў пра міфы, якія
лунаюць вакол Алімпіяды ў асяроддзі
аматараў спорту. Міф першы — няма
дзе жыць. Некаторыя сэрвісы браніравання гасцініц паведамляюць, што
ўжо выкуплена больш за 99% месцаў у
атэлях Сочы і ваколіцах. Нібыта ўвесь
нумарны фонд зарэзерваваны Аргкамітэтам. Гэта так, але не зусім. Пакуль
месцы ёсць і ў буйных атэлях, і ў міні-гасцініцах, і ў прыватным сектары,
прычым у рознай цэнавай катэгорыі.
Напрыклад, су тачнае пражыванне ў
прыватным сектары Адлера, калі выбраны варыянт эканом-класа, у сярэднім абыдзецца ў 1000–1500 расійскіх
рублёў з чалавека, а цана за нумар на
дваіх у невялікай прыватнай гасцініцы
Адлера — ад 3000 рублёў за суткі. Гэта,
вядома, без уліку харчавання.
Пражыванне ў элітных атэлях з шыкоўнымі ўмовамі даходзіць да 12–18 тысяч рублёў з чалавека за суткі. А нейкі

«Марынс Парк Атэль» узняў сваю цэнавую карту ажно да 49 тысяч расійскіх
рублёў за суткі ($1400). У такіх гасцініцах да паслуг жыльцоў — утульныя
кавярні і бары з разнастайнымі вытанчанымі кактэйлямі, багатай картай він,
басейны, трэнажорныя залы і саўны,
дзіцячыя пляцоўкі і спартыўныя комплексы.
Ёсць яшчэ каюты на сямі круізных
лайнерах, якія з 5 лютага кінулі якары
ў Цэнтральным марскім порце і ў Імярэцінскай бухце, зусім побач з прыбярэжным кластарам. Для пачатку варта
звярнуцца ў бюро па размяшчэнні «Вялікі Сочы» (афіцыйны партнёр Алімпіяды). Каюты на цеплаходах каштуюць ад
4,6 да 14 тысяч рублёў за суткі.
Міф другі — няма білетаў на спартыўныя спаборніцтвы. Таксама не зусім
праўда. На афіцыйным сайце tіckets.
sochі2014.com да гэтага часу можна
набыць квіткі нават на цырымонію закрыцця Гульняў і найбольш відовішчныя
віды спаборніцтваў. Праўда, танных ужо
не засталося.

НЕ НА МАШЫНЕ!
Адразу адкіньце ідэю паехаць на
Алімпіяду на ўласнай машыне. Маўляў, можна сэканоміць на дарозе і на
ўнутраных перамяшчэннях. Улічваючы «шалёны» сочынскі трафік у гэтыя
дні, а таксама прынятыя ўладамі меры
бяспекі, немагчымасць без спецыяльнага дазволу трапіць на аў тамабілі ў
асабліва ахоўныя горны і прыбярэжны
спартыўныя кластары, машына ператворыцца ў абузу. Нікуды даехаць на
ёй вы не зможаце. У лепшым выпадку
прыпаркуеце на стаянцы дзе-небудзь
на ўскраіне горада. А далей — таксі.
Вось анекдот, які расказаў мне ахоўнік-асецін, што працуе ў атэлі «Горкі
Панарама» (тут жыве група беларускіх
журналістаў):
«Два каўказцы падыходзяць да таксіста і гавораць: — Да вакзала траіх
давязеш? — Але ж вас двое?! — Ва-ах,
а ты што, з намі не паедзеш?!».

Напэўна, ёсць і такое, раз народ гаворыць…
Відавочна, лепш ляцець самалётам,
і пажадана прамым рэйсам. 2 гадзіны
10 хвілін з Мінска — і вы на месцы. З
Масквы — 2,5 гадзіны. Свае паслугі
пасажырам прадастаўляюць аж восем
мясцовых авіякампаній, і некаторыя з
іх прапаноўваюць злятаць туды-назад
па зніжаным кошце — за пяць з нечым
тысяч рублёў.
Аднак не спакушайцеся: купіць такія
квіткі практычна немагчыма. Іх колькасць абмежаваная, і знікаюць яны
імкліва. Цэнаўтварэнне для ас татніх
квіткоў «плавае». Кошт пералёту ў найбольш пікавыя перыяды можа дасягаць
30 тыс. рублёў і вышэй.

ЯК ЕЗДЗІЦЬ
Паміж спартыўнымі аб'ектамі і асноўнымі раёнамі горада Сочы курсіруе
спецыяльны алімпійскі і паралімпійскі
транспарт для гледачоў, які ўключае
ў сябе сетку чыгуначных, аўтобусных
маршрутаў, а таксама сістэму канатных
дарог. Для гледачоў, якія маюць білет,
праезд на транспарце ў дзень спаборніцтваў будзе бясплатным.
Усяго ў транспартнай сіс тэме задзейнічана дзевяць транспартна-перасадачных вузлоў, на якіх можна перасесці з аднаго віду транспарту на іншы.
Яны размяшчаюцца ў найбуйнейшых
населеных пунк тах і інфраструк турных аб'ектах прыбярэжнага і горнага
кластараў. Час у дарозе паміж прыбярэжным і горным кластарамі зойме не
больш за гадзіну па новай чыгунцы Адлер — Красная Паляна. Пры гэтым усе
лядовыя арэны знаходзяцца ў крокавай
даступнасці адна ад адной. Паездка на
цягніку ад аэрапорта да Краснай Паляны зойме каля гадзіны, ад Вялікага
Сочы — 1,5 гадзіны, ад Алімпійскага
парку — 45 хвілін. Праўда, гэта без уліку часу на перасадку паміж цягнікамі.

ПА ЧЫМ СУВЯЗЬ
Усе, хто бываў на Алімпіядах у Ванкуверы, Турыне або Лондане, выдатна памятаюць, што мабільная сувязь
і інтэрнэт там былі страшэнна дарагімі, нават па так званым спецыяльным
алімпійскім тарыфе. «Алімпійскія» цэны
на сувязь і ў Сочы. Прычым у горным
кластары ў некаторых атэлях (яны здадзены пад ключ літаральна напярэдадні
адкрыцця Гульняў) — тут жывуць беларускія журналісты — міжнародная
тэлефонная сувязь адсутнічае наогул.

Застаецца толькі інтэрнэт. Трафік на
тры тыдні — 4 тысячы расійскіх рублёў
(больш як 100 долараў ЗША).

НЯМА ГРОШАЙ?
ТАДЫ НА КЁРЛІНГ!
Нарэшце, самае галоўнае — білеты
на спартыўныя спаборніцтвы. Адразу
скажу: квіткоў на хакейны фінал, матч
за 3-е месца і паўфіналы няма ў продажы. Яны былі недаступныя ўжо праз
паўгадзіны пасля пачатку продажаў — з
7 лютага 2013 года. Пры гэтым агульная тэндэнцыя такая: засталіся дарагія
білеты, танных — няма. Каб даведацца
пра наяўнасць і кошт, зайдзіце на сайт
Гульняў. На цырымонію закрыцця Гульняў таксама засталіся толькі дарагія білеты — па 20 і 37 тыс. руб. Калі вы зусім
абмежаваныя ў сродках, застаецца хіба
што ісці на кёрлінг — гэта абыдзецца
ўсяго ў 2,5 тыс. руб. На самой справе,
гэта вельмі відовішчны від спаборніцтваў. Дзе яшчэ яго можна ўбачыць?
Вось што думаюць самі расіяне пра
алімпіяду (многія з іх, бачачы надпіс
«Belarus» на нашых чырвоных куртках, самі падыходзяць — проста пагу тарыць. Пра паважлівае стаўленне
мясцовых жыхароў да беларусаў мы
ўжо расказвалі).
Міхаіл Аляксеевіч ПЛЯТНЁЎ,
г. Сочы:
— І час ёсць, і жаданне, а вось пенсіі
не хапае. Такі парадокс атрымліваецца.
І навошта тады яна нам патрэбная, гэтая Алімпіяда? Калі звычайны пенсіянер
не можа паглядзець спаборніцтвы…
Сяргей СМЫШЛЯЕЎ,
урач-кардыёлаг, г. Люберцы, у Сочы
прыехаў па службовых справах:
— Вось вам і Алімпіяда для расіян.
Я грошы адкладваў на яе 2 гады, назбіраў 180 000 (прыбліза $5000), але на
сямейнай нарадзе вырашылі не ехаць,
таму што на мяне, жонку і дваіх дзяцей гэтых грошай не хопіць, а проста
так бадзяцца па алімпійскім горадзе,
прапусціўшы найбольш цікавыя для
нас спаборніцтвы, не хочацца. Атрымліваецца, Алімпіяда — для абраных?
Дзіўна выходзіць: звычайным людзям
з даходамі да 25 тысяч у месяц дарога
сюды забаронена. І ў чым тады, хочацца
спытаць, тут праслаўленне спорту, і які
тут спартыўны дух? Ён жа быў у Маскве
ў 1980-м… А так даводзіцца прызнаць,
што нашы чыноўнікі самага высокага
рангу наладзілі свята толькі для сябе і
сваіх блізкіх. А нам застаецца карцінка
ў тэлевізары.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. «Мінімум працы і максімум адпачынку» — дэвіз на тыдзень. Інфармацыя будзе
мець вялікае значэнне. Давядзецца займацца некалькімі справамі адначасова, але вынікі гэтай працы вельмі пацешаць ужо на наступным
тыдні. Свае планы лепш за ўсё не афішаваць, а прадпрымаць неабходныя крокі да іх ажыццяўлення.
ЦЯЛЕЦ. Тыдзень прадаставіць магчымасць
выявіць вынаходлівасць і веды, магчыма,
хтосьці звернецца да вас па параду ці вы
самі прымеце ўдзел у чыім-небудзь лёсе. Складзіце
план усіх спраў, якія неабходна зрабіць цягам тыдня,
і гэта дазволіць пазбегнуць сур'ёзных прамашак.
БЛІЗНЯТЫ. Творчыя задумы і ідэі будуць
перапаўняць вас. Для іх увасаблення ў жыццё абавязкова спатрэбіцца дапамога аднадумцаў. Не забывайце прыслухоўвацца да
голасу інтуіцыі, якая дазволіць пазбегнуць шматлікіх
памылак і наблізіць да выканання вашага запаветнага жадання. Тыдзень спрыяе вырашэнню практычна
любых канфліктаў і дасягненню згоды, у сераду лепш
усё ж такі не ўступаць у спрэчкі са сваякамі.
РАК. Тыдзень будзе суправаджацца павышанай прафесійнай актыўнасцю, што можа
значна змяніць ваша жыццё. Спрыяльная паласа працягваецца — самы час нацешыцца плёнамі
сваёй дзейнасці. Будзьце абачлівыя са словамі, якія
вымаўляюцца ўслых. Не трэба эксперыментаваць,
інакш не пазбегнуць непрыемных неспадзевак. Канец
тыдня павінен пацешыць цікавымі ўражаннямі.
ЛЕЎ. Абавязкова паспрабуйце распланаваць усе справы на тыдзень наперад. Гэта
дапаможа павялічыць дзелавую актыўнасць
і станоўча адаб'ецца на выніку вашай дзейнасці. Час спрыяльны для пачатку доўгатэрміновых
праектаў, але паспрабуйце пазбягаць паспеху і будзьце максімальна ўважлівымі. Правярайце ўсю інфар-

СЁННЯ
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

8.29
8.22
8.20
8.12
8.44
8.41

Захад Даўжыня
дня

18.18
18.05
18.08
18.09
18.34
18.38

ЗАЎТРА

Месяц
9.49
9.43
9.48
9.57
9.50
9.57

Поўня 2.53.
Месяц у сузор’і Дзевы.

Iмянiны

год — нарадзіўся Галілеа Галілей, італьянскі навуковец эпохі Адраджэння, адзін з заснавальнікаў дакладнага прыродазнаўства. Сканструяваў тэлескоп з 32-разовым
павелічэннем і адкрыў горы на Месяцы, 4 спадарожнікі Юпітэра,
фазы ў Венеры, плямы на Сонцы.
год — нарадзілася (г. Мінск) Ларыса Пампееўна Александроўская, беларуская спявачка, рэжысёр, грамадскі дзеяч, народная артыстка Беларусі (1938) і СССР (1940). У
1919–1924 гг. салістка арганізаванай ёю аматарскай трупы пры
палітаддзеле Заходняга фронту, у 1928–1960 гг. (з 1951-га галоўны рэжысёр) — Дзяржаўнага тэатра оперы і балета Беларусі.
Сярод партый: Марыся і Алеся («Міхась Падгорны» і «Алеся»
Я. Цікоцкага), Кармэн («Кармэн» Ж. Бізэ), Таццяна, Ліза і Графіня («Яўген Анегін» і « Пікавая дама» П. Чайкоўскага). Памерла ў
1980 г. У 1992 г. зацверджана прэмія імя Александроўскай у галіне
тэатральнага мастацтва.
год — дата заканчэння вываду савецкіх войскаў з
Афганістана. Ён пачаўся 15 мая 1988 года, у адпаведнасці з заключаным у красавіку 1988 года Жэнеўскім пагадненнем аб палітычным
урэгуляванні становішча
вакол ДРА. Савецкі Саюз
абавязаўся вывесці свой
кан тын гент у дзе вя цімесячны тэрмін — гэта
значыць, да 15 лютага
наступнага года.
У пер шыя тры ме сяцы Афганістан пакінулі
50 183 ва ен ныя. Яшчэ
50 100 ча ла век вяр нуліся ў СССР у перыяд з 15 жніўня 1988 года па 15 лютага
1989 года.
Апе ра цыя па вы ва дзе вой скаў пад вяр га ла ся на па дам з
боку душманаў — за гэты перыяд загінулі 523 савецкія салдаты.
15 лютга 1989 г. генерал-лейтэнант Барыс Громаў, паводле афіцыйнай версіі, стаў апошнім савецкім вайскоўцам, што пераступіў
па Мосце Дружбы мяжу дзвюх краін.

ўпусціце яго. Нягледзячы на неабходнасць інтэнсіўнай працы, ведайце меру. Вашы блізкія людзі, ды і
вы самі, можаце пацярпець ад імкнення аддаваць
працоўнаму працэсу ўвесь вольны час. Праяўляючы
вытрымку і цярпенне, атрымаеце магчымасць падкарэктаваць ход падзей і змякчыць вострыя вуглы.
КАЗЯРОГ. Не спадзявайцеся на магчымае
шанцаванне і старанна плануйце ўсе справы.
Настае час плённай творчай актыўнасці. Верагодная рэалізацыя арыгінальных праектаў.
Толькі не забудзьцеся заклікаць на дапамогу вашу
актыўнасць і інтуіцыю. Пятніца дапаможа вам належным чынам урэгуляваць пытанні партнёрства, якія
выйшлі на першы план, і вырашыць злучаныя з імі
праблемы. Галоўнае — не прыспешваць падзеі. Калі
ў вашым жыцці мела месца хатняя бязладзіца, то яна
скончыцца ў хуткім часе, вярнуўшы мір і спакой.
ВАДАЛЕЙ. Будзеце неверагодна ўдачлівыя,
і любыя магчымыя спробы перашкодзіць
вам у распачынаннях не змогуць увянчацца
поспехам, а толькі падвояць папулярнасць
вашай персоны. Могуць узнікнуць праблемы, звязаныя з вострым недахопам часу. Але не спрабуйце
эканоміць час, адымаючы яго ад працэсу стараннага
абдумвання. Не варта прымаць паспешных рашэнняў,
інакш пазней можна пра гэта пашкадаваць. Перамовы з начальствам павінны прынесці добры вынік, калі
здолееце захаваць належную субардынацыю і не станеце дэманстраваць відавочную амбітнасць.
РЫБЫ. Тыдзень насычаны захапляльнымі
падзеямі і яркімі сустрэчамі, а працаздольнасць істотна павялічыцца. Час добры для
сустрэч з партнёрамі, якія прыехалі здалёку, і для
арганізацыі далёкіх паездак. У гутарках паспрабуйце
не казаць лішняга, каб пасля не шкадаваць пра гэта.
Пазбягайце адкрытага супрацьстаяння з людзьмі: нічым добрым гэта, хутчэй за ўсё, не скончыцца.

1904

1989

Яркія, імпульсіўныя,
адчайныя асобы,
здольныя ўдыхнуць
жыццё ва ўсё, чым
НАРОДЖАНЫЯ бы яны ні займаліся.
Яны не прызнаюць
сярэдзіны: калі
лютага
гуляць, дык з
размахам; калі
смяяцца, дык да слёз. Аднак гэта
паказная адчайнасць — усяго толькі
шырма, за якой хаваецца баязлівая,
закамплексаваная натура. Яны
цалкам прысвячаюць сябе сям'і,
рабоце, дзецям, нават насуперак
свайму «я». Паражэнне для іх горш
за смерць, таму яны аб'ектыўна
ацэньваюць магчымасці і рэальна
глядзяць на жыццё. Мужчыны гэтага
дня — прыроджаныя кіраўнікі, а
жанчыны — захавальніцы дому.
Гэтыя людзі ў цэлым дабрадушныя,
але іх непрадказальнасць
раздражняе, таму ім неабходна
навучыцца кантраляваць свае
эмоцыі.
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Максім БАГДАНОВІЧ, беларускі паэт:

Ах, колькі ёсць красы цудоўнай поруч з намі, калі глядзець вакол дзіцячымі вачамі!

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е !

С А К Р Э Т Ы

Свініна фаршыраваная
Спатрэбіцца: свініна –1 кг; часнок — 4 зубкі; пятрушка; батон — 1 лустачка; сыр цвёрды дзёрты —
3 ст. л.; соль; алей; жаўток яечны — 2 шт.; для паніравання — мука, перац чорны молаты.
Здрабняем і змешваем інгрэдыенты для начынкі: падсмажаны на
сухой патэльні батон, часнок, зяленіва пятрушкі, сыр, 2 ст. л. алею,
соль на смак, сырыя жаўткі. Мяса
наразаем парцыённа. Кожны кавалак надразаем і раскрываем, як
кніжку, кладзем начынку. Змацоўваем краі зубачысткай. Змешваем соль, перац і муку
для паніравання. Абвальваем у ёй кожны кавалак і абсмажваем да румянай скарыначкі на алеі. Абсмажаныя
кавалкі складваем у невялікую каструльку ці патэльню,
наліваем трохі гарачай гатаванай вады, булёну ці віна
(каму што падабаецца). Даводзім мяса да поўнай гатоваўнасці ў гарачай духоўцы каля 20 хвілін.

Ружы для каханых
Спатрэбіцца: сыр плаўлены (лустачкі) — 2 упак.,
яйка курынае (варанае) — 4 шт., цыбуля рэпчатая
(вельмі маленькая) — 1 шт., грудка курынaя — 200 г,
маянэз.
Кожную лустачку (ва ўпакоўцы іх восем) разразаем
на тры палоскі. Курыную грудку адварваем і дробна рэжам. Яйкі варым і надзіраем на тарцы. Цыбулю
дробна рэжам. Усё змешваем, дадаўшы маянэз. На
кожную палоску выкладваем начынку і згортваем
ружачкай (якая складаецца
з трох палосак — адна лустачка).

Р А П Т А М

С П А Т Р Э Б І Ц Ц А

Кветкі ў гліцэрыне
Гліцэрына дазваляе захаваць кветку амаль што
ў першародным выглядзе. Расліны нават застаюцца гнуткімі і толькі злёгку змяняюць колер. Адзінае
«але» — занадта маладая лістота кансерваванню з
дапамогай гліцэрыны не паддаецца. Кветкі неабходна пэўным чынам падрыхтаваць: зрабіць касы зрэз
сцябла, выдаліць ніжняе лісце, зняць скурку ці кару
і расшчапіць сцябло прыблізна на 6 см, каб раствор
лепш пранікаў у кветку. Гліцэрына разводзіцца вадой
у суадносінах 1:2. Атрыманая вадкасць наліваецца
ў слоік, вазу, любую іншую пасудзіну на вышыню
прыкладна каля 20 см. Узровень вадкасці павінен
захоўвацца, таму час ад часу раствор неабходна даліваць. На поўнае прамочванне звычайна патрэбна
ад двух тыдняў да двух месяцаў, але атрыманы вынік
абавязкова парадуе!

С Т Ы Л Ю

Гальштукавая «навука»
АСЦЯРОЖНА, БРАК!
— Пакладзіце гальштук папярок рукі. Калі яго шырокі канец звісае прама, не закручваючыся вакол
сваёй восі, значыць, надзеты і завязаны гальштук
будзе выглядаць гэтак жа роўна.
— Даў жы ня
звычайнага гальшту ка па він на
быць не карацей
за 130 см і не даўжэй чым 150 см.
— Звяр ні це
ўвагу на тое, каб
тыль ны бок на
шы ро кім кан цы
гальштука да канца не сшываўся, а
змацоўваўся некалькімі буйнымі
шыўкамі.
— Злёгку расцягніце гальштук у даўжыню. Калі
ён цягнецца, значыць, ён не вытрымае адпаведнай
нагрузкі і хутка страціць форму.
— На шырокім канцы гальштука ззаду абавязкова
наяўнасць пятлі, зробленай з той жа тканіны, што і сам
гальштук. Яна патрэбна, каб мацаваць да шырокага
канца вузкі канец гальштука.

ЭТЫКЕТ
 Гальштук павінен спалучацца ці кантраставаць з
колерам гарнітура ці кашулі.
 Гальштукі ў касую клетку носяць з адзеннем вольнага ці спартыўнага стыляў.
 Адначасова тры малюнкі ў ансамблі недапушчальныя. Напрыклад, калі гальштук і пінжак з малюнкам,
то кашуля павінна быць абавязкова аднатонная.
 Шырокія гальштукі з буйным малюнкам падыходзяць шыракаплечым мужчынам. Стройным жа варта выбіраць вузейшыя гальштукі з тканіны ў дробны
малюнак.
 Завязаны на шыі гальштук павінен перакрываць
кашулю і рэмень, апускаючыся на 2 см ніжэй пояса.
 Прымяраючы гальштук, вы павінны сачыць, каб
ражкі каўняра кашулі не перакрывалі вузел гальштука.
 Гальштук неабходна развязваць кожны вечар.
Інакш нават самы дарагі і якасны выраб ператворыцца ў бескарысны кавалак тканіны, няздольны
трымаць вузел, паколькі з часам валокны матэрыі
перакручваюцца.
 Вузел заўсёды варта рабіць на каўняры, а не ў
руках. Прычым трэба завязваць асцярожна, каб не
перацягнуць тканіну. Разам з тым, ён павінен выглядаць тугім.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Мая дзяўчына сказала, што на дзень
народзінаў мяне чакае нешта асаблівае.
Вось хітрая! Цяпер мне давядзецца сустракацца з ёй яшчэ 5 месяцаў.

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Алімпіяда, хакей.
— Авечкін спрабуе абысці Ягра, але
Ягр Авечкіну відавочна не па зубах. А
вось Авечкін Ягру па зубах, па корпусе,
па карку… Вось ужо і клюшка пайшла
ў ход…

Пр. ГРАМНІЦЫ (Стрэчанне
Гасподняе).
К. Агаты, Геаргіны, Арнольда,
Зігфрыда, Юзафа.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара), С. ПРОТАС (першы намеснiк
дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара),
В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

Фразы, якія выклікаюць паніку:
1) Няправільнае імя або пароль.
2) Я хачу з табой сур'ёзна пагаварыць!
3) Да дошкі пойдзе…
4) Гэта будзе не балюча.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята —
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12;
«Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных
карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

— Дзяўчына, а вы замужам?
— Ну, часам…

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

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

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Сонца

мацыю, якая паступае да вас, абавязкова звяртаючы
ўвагу на папяровую дакументацыю. Не дазваляйце
ўцягваць сябе ў кругаварот чужых праблем. Паспрабуйце больш разумна арганізаваць сваё жыццё.
ДЗЕВА. Спакой і вытрымка могуць спатрэбіцца неаднаразова. Не варта сур'ёзна
ўспрымаць словы калег па працы: па нейкай
прычыне яны могуць мець пра вас не заўсёды станоўчае меркаванне. Легкадумнасць у зносінах
вельмі непажадана. Паспрабуйце абысціся без лішніх
абяцанняў: іх будзе цяжка выканаць. Не варта шукаць
чужой парады. Гэта дапушчальна толькі ў выключных
сітуацыях. Лепш за ўсё дзейнічаць самастойна, але
пры гэтым пазбягаць рэзкіх жыццёвых змен.
ШАЛІ. Для пазітыўных змен у лёсе надыходзіць вельмі спрыяльны час. Вы можаце
разлічваць на поспех у тых справах, у якіх
неабходна праявіць ініцыятыву, рашучасць і
напорыстасць. Матэрыяльнае становішча будзе паволі стабілізавацца, што дасць магчымасць з задавальненнем прагуляцца па крамах ці выдаткаваць грошы
на забавы, але, пажадана, без залішняй марнатраўнасці. У выхадныя дні на вас можа аказаць моцны
ўплыў рэклама хатняй утульнасці, што, верагодна, заахвоціць заняцца ператварэннем уласнага жылля.
СКАРПІЁН. Пазбягайце ўвязвацца нават у
самыя бяскрыўдныя авантуры. Можа ўзнікнуць сітуацыя, калі давядзецца тэрмінова
авалодваць новымі ведамі і навыкамі. Прэваліраваць
будзе вынаходніцкая дзейнасць. Магчыма з'явяцца
новыя цікавыя ідэі. Найбольш спрыяльным днём
стане пятніца.
СТРАЛЕЦ. Тыдзень абяцае забяспечыць
добрай працаздольнасцю і адчувальным
прылівам сіл. У дзелавым партнёрстве
справы таксама пойдуць на лад. Надыходзіць удалы для здзяйснення значных спраў час — не
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Карэспандэнт «Звязды» Анатоль Сланеўскі — з алімпійскай сталіцы
Алімпіяда ў разгары. Калі нехта з адчайных балельшчыкаў
адважыцца паехаць туды ў апошні момант, павінен ведаць,
што білеты на самалёты, цягнікі, на спартыўныя спаборніцтвы, месцы ў гасцініцах ёсць. Але, што называецца, па верхняй цэнавай
планцы. З'ездзіць у Сочы «па-сціпламу» ўжо не атрымаецца. Напрыклад,
сем апошніх алімпійскіх дзён вам абыдуцца прыкладна ў 100–180 тысяч
расійскіх рублёў — гэта каля 4500–5000 долараў (1 долар ЗША — прыблізна 35 расійскіх рублёў). А калі разлічваеце адпачыць па «поўнай
алімпійскай праграме», тады нават і гаварыць не хочацца, у колькі гэта
вам уляціць.

Яны валодаюць
развітым уяўленнем,
творчым мысленнем
і заўсёды
НАРОДЖАНЫЯ
дабіваюцца высокіх
вынікаў. Яны не
могуць прайграваць,
лютага
балюча ставяцца да
крытыкі, таму што
іх пачуцці ляжаць на паверхні і іх
лёгка траўмаваць. Яны спачуваюць
і сімпатызуюць навакольным,
падтрымліваюць слабейшых. У
міжасабовых адносінах перавагу
аддаюць свабодзе. Яны дапытлівыя,
самадысцыплінаваныя, не
ўмеюць расслабляцца. З узростам
набываюць вартую павагі мудрасць,
аднак існуе небяспека захапіцца
самааналізам і паглыбіцца ў асабісты
свет, поўны ілюзій і летуценняў.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

caricatura.ru
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220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 22.315. Iндэкс 63850. Зак. № 659.
Нумар падпiсаны ў 19.30
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 лютага 2014 года.

