
6.30 Ме лад ра ма «Бі лет на 
два іх». (12+).

8.20 Дзі ця чы док тар.

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 «Ар се нал». (12+).

9.45 Ка роб ка пе ра дач. (12+).

10.25 На род ная ра ні ца. (6+).

11.05 Ва кол пла не ты.

12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-

гі ён.

12.35 50 рэ цэп таў пер ша га. 

(12+).

13.10, 15.30 Ме лад ра ма «Ме-

заль янс». (12+).

15.15 Твой го рад.

17.10 Ме лад ра ма «Шу каю 

муж чы ну». (12+).

20.35 На ві ны на двор'я.

21.00 Га лоў ны эфір.

22.10 Ме лад ра ма «Хлус ня 

дзе ля вы ра та ван ня». (16+).

6.45 Ка ме дыя «Да вай це па-
тан цу ем». (12+).
8.25, 19.55 Тэ ле ба ро метр.
8.30 «Свет на вы ва рат». 
(16+).
9.25 Се ры ял «Шчас лі выя ра-
зам-5». (16+).
10.30, 20.50 «Па нен ка-ся лян-
ка». (16+).
11.45 М/с «Пінг ві ны з Ма га-
дас ка ра». (0+).
12.35 «Бонс цік-шоу». (6+).
13.10 Між на род ная лі га КВЗ. 
Паў фі нал. (16+).
14.35 Ба я вік «Ча ла век-па-
вук-3: во раг у ад люст ра ван-
ні». (12+).
17.10 Ка мень, на жні цы, па пе-
ра. (16+).
17.50 «Біт ва эк стра сэн саў. 
16-ы се зон». (16+).
20.30 Два руб лі. (12+).
22.05 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.10 Ба я вік «Стрыт рэй се-
ры». (16+).

7.45 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.10, 12.25, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.25, 12.40, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.30 «Укол па ра со нам». 
Ка ме дыя (12+).
10.05 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.25 «Вя лі кія мас та кі». Ле а-
нар да да Він чы (12+).
12.45 «У бой ідуць ад ны «ста-
рыя». Маст. фільм (12+).
14.15 Між на род ны фес ты валь 
«Хва рас тоў скі і сяб ры».
15.45 «Бе ла русь, як пес ня». 
Ган на Радзь ко.
16.15 «Толь кі ў мю зік-хо ле». 
Маст. фільм (12+).
17.20 «Веч ны кліч». Ме ла-
дра ма. 3-я се рыя (12+).
18.40 «Ха та на ха ту».
19.35 «Апош ні дзень». Мі ка-
лай Рыб ні каў (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Дзе сяць нег ры ця-
нят». Дэ тэк тыў (12+).
23.20 «Пес ні пад гі та ру».

8.00 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
8.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
9.10 Ва лей бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Жан чы ны. Матч у ад каз. «Мін-
чан ка» (Бе ла русь) — «Рош-
віль» (Фран цыя).
11.00 Піт-стоп.
11.30 «Снеж ны барс».
12.00, 20.00 Тэ ніс. WTA. Вы ні-
ко вы тур нір. Сін га пур.
13.55 Гуль ні «на вы раст».
14.25 Бас кет бол. Адзі ная лі-
га ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — БК 
«Аста на». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
16.15 Спорт-цэнтр.
16.25 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. БГК імя Мяш ко ва — 
СКА-Мінск. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
18.00 Ва лей бол. Лі га чэм пі ё-
наў. Муж чы ны. «Шах цёр» (Са-
лі горск) — «Ма ка бі» (Із ра іль).

21.35 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
22.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«То тэн хэм» — «Лі вер пуль».

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.05 Маст. фільм «Кот 
у мяш ку» (6+).
8.40 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
9.05 «Ня дзель ная про па-
ведзь» (з суб ціт ра мі).
9.20 «На наш густ» (12+).
10.00 «Сло ва го на ру» (12+).
10.50 «Мая ма ма га туе лепш!» 
(12+).
11.50 «Га лоў ны ко цік кра і ны» 
(12+).
12.35 Маст. фільм «Лер ман-
таў» (12+).
14.15 Се ры ял «Ба бін бунт, або 
Вай на ў На ва сёл ка ве» (16+).
16.15 На ві ны спор ту (з суб-
ціт ра мі).
16.20 «Я ма гу!» (12+).
18.20 Іо сіф Каб зон, Леў Ле-
шчан ка ў кан цэр це, пры све-
ча ным 75-год дзю Мус лі ма 
Ма га ма е ва (12+).
20.00 Кон ту ры.
21.05 Му зыч ны фес ты валь 
«Голосящий КиВиН» у Свет-
ла гор ску (16+).
0.30 «Га рад скія пі жо ны». «Су-
свет Б'ёрк» (16+).

6.00 «Вя лі кія тай ны ста ра жыт-
ных ле та пі саў» (16+).
8.20 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.40, 16.05 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
9.10 Ба я вік «Ла ра Крофт: 
рас кра даль ні ца граб ніц» 
(12+).
10.50 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
11.30 «Ба я вік «Ла ра Крофт: 
рас кра даль ні ца граб ніц-2. 
Ка лыс ка жыц ця» (12+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.45, 1.05 Ка ме дыя «Па кроў-
скія ва ро ты». 2-я се рыя (12+).

15.10 «Тай на бер муд ска га 
трох ву голь ні ка» (16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва ен ная тай на» (16+).
19.30 «Ты дзень».
20.25 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
22.10 «Ты дзень спор ту».
22.40 Дра ма «Зла ві мя не, ка-
лі змо жаш» (12+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду» (6+).
6.10, 7.00, 8.10, 9.20 М/ф 
(0+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.20 «Ве да ем рус кую» (6+).
8.20 «Бе ла русь сён ня» (12+).
8.50 «Яшчэ тан ней» (12+).
9.30 «Культ/Ту рызм» (16+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Се ры ял «Цём ныя ла бі-
рын ты мі ну ла га» (16+).
14.10 Маст. фільм «Адзі но-
кім да ец ца ін тэр нат» (6+).
16.15, 20.00 Се ры ял «Пад 
пры крыц цём» (16+).
19.00 «Ра зам».
23.30 Се ры ял «Фур ца ва. Ле-
ген да пра Ка ця ры ну» (16+).
5.10 Маст. фільм «Маё ка-
хан не» (6+).

7.00 Маст. фільм «На стаў нік 
спе ваў». (0+).
8.35 Цы ры мо нія за крыц ця 
ХІХ Су свет на га фес ты ва лю 
мо ла дзі і сту дэн таў. Транс ля-
цыя з Со чы.
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та». (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.25 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца». (16+).
16.30 Маст. фільм «Ма мач ка 
мая». (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
22.30 Маст. фільм «Фо та на 
ня доб рую па мяць». (12+).

0.15 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

5.45 «Аст рап раг ноз».
5.50 «Вус на мі дзі ця ці». (0+).
6.25 Се ры ял «Зла чын ства 
бу дзе рас кры та». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён-
ня.
8.25 «Двай ныя стан дар ты. Тут 
вам не там!» (16+).
9.20 «Ад ной чы...» (16+).
10.20 «Пер шая пе ра да ча». 
(16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі». (12+).
11.55 «Дач ны ад каз». (0+).
13.20 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.20 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+).
18.00 «Но выя рус кія сен са-
цыі». (16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 Ба я вік «Бой з це нем». 
(16+).
22.25 «Ты не па ве рыш!» (16+).
23.25 «Зор кі сыш лі ся». (16+).

9.00, 15.45, 18.55, 21.10, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
9.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
10.00 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
10.30 Мю зікл «Са ла мя ны ка-
пя лю шык» (12+).
12.45 «Най леп шае за ты дзень».
15.50 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Маст. фільм «Гон ка ў імя вы-
ра та ван ня».
17.20 «Мульт па рад».
17.40 «Вяр тан не».
18.00 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства».
19.00 Тры лер «Дзяў чы на 
ў цяг ні ку». (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.00 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.15 Дра ма «На за хо дзе». 
(16+).
23.30 М/ф для да рос лых.
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6.00, 1.40 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
9.20, 3.20 М/ф «Фік сі кі». (0+)
9.40, 3.45 М/ф «Чы чы лэнд». 
(0+)
10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
10.30 М/ф «Лі га Watchcar». 
(6+)
11.00 «Сэр цы за ка хан не». 
(16+).
11.30 «Прос та кух ня» (16+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны». (16+).
13.00 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+)
15.00 Тры лер «Схват ка». (16+).
17.10 Ані ма цый ны фільм «Не-
ве ра год ны Блін кі Біл». (6+)
19.00 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
21.00 Ба я вік «Рэд-2». (12+).
23.10 Се ры ял «Га лы гін.ru» 
(16+).
0.10 «Кі но ў дэ та лях» (16+).
1.00 Се ры ял «Та та вы доч кі». 
(12+)
2.10 «Ера лаш». (6+)
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 «Свя ты ні хрыс ці ян ска га 
све ту». «Ві фа ва ра».
7.05 «Ва ра тар». Маст. фільм.
8.20 «КА АПП». М/ф.
9.00 «Пе ра дзвіж ні кі. Ва сіль 
Пя роў». Дак. фільм.
9.30 «Звы чай ны кан цэрт».
10.00 «Лёг кае жыц цё». Маст. 
фільм.
11.30 «Што ра біць?»
12.15 Дыя ло гі пра жы вёл. 
Мас коў скі заа парк. «Спрыт-
ню гі і ма ні пу ля та ры».
12.55 Ле ген ды ба ле та 
ХХ ста год дзя. Пра ект Ула дзі-
мі ра Ва сіль е ва. «Ка ця і Ва ло-
дзя». Дак. фільм.

14.10 «Рэ аль ны свет Ава та-
ра — Ху нань». Дак. фільм.
15.05 Па слу хай це! «Юрый Ле-
ві тан скі. Жыц цё маё — кі не-
ма то граф».
16.10 Па сля дах тай ны. «Маў-
чан не пі ра мід».
16.55 «Пеш шу...» Ар за мас ня-
вы ду ма ны.
17.25 «Ге ній».
17.55 «Якая цу доў ная гуль ня». 
Маст. фільм.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Ра ман ты ка ра ман са».
21.05 «Бе лая сту дыя».
21.45 «Ра ма на вы. Вен ца нос-
ная сям'я». Маст. фільм.
0.00 «Бліз кае ко ла Сяр гея Га-
ла ма за ва».
0.55 «Маё ка хан не». Маст. 
фільм.
2.15 «Піф-паф, вой-вой-вой!» 
«Да ру та бе зор ку». М/ф для 
да рос лых.
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00, 12.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1983. 2009 год (16+).
6.45, 7.55, 9.40, 11.00, 12.50, 
14.05, 17.40, 18.40, 20.55, 
23.35, 1.55, 3.40, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
7.00 Фільм-спек такль «Аб ра-
ба ван не апоў на чы». 1978 год 
(12+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
13.00 Мю зікл «Пра ка та...» 
(16+).
15.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
16.00 Фільм-спек такль 
«У го ра дзе доб рае на двор'е». 
1983 год (16+).
18.00 «Аку лы пя ра». Гурт 
«Русский раз мер» і пра фе сар 
Ле бя дзін скі. 1997 год (16+).
19.30 Пра гра ма «Ва кол сме-
ху». 1987 год (12+).
21.30 Маст. фільм «Дзе сяць 
нег ры ця нят» (16+).
0.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-

то рыя рус ка га ро ка». Гурт 
«Стран ные Игры». 1-я част ка 
(16+).
1.00 Дак. фільм «Вы ба ры-96. 
Страс ці па ўла дзе» (18+).
2.30 Маст. фільм «Зіг заг» 
(16+).
4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).

4.00, 18.00 Ве ла спорт (трэк). 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
5.15, 15.00, 21.00, 2.30 Сну-
кер. Englіsh Open.
8.15, 11.30, 20.00 Фут бол. 
Юнац кі чэм пі я нат све ту 
(U-17).
9.30, 0.00 На столь ны тэ ніс. Ку-
бак све ту.
12.30, 14.00, 1.30 Су пер спорт. 
Этап чэм пі я на ту све ту.

0.55 Ка ме дыя «Уік-энд у Па-
ры жы». (16+).
2.45 Ка ме дыя «Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі-2». (18+).
4.20 Ка ме дыя «Стаў ка на ка-
хан не». (12+).
6.05 Ка ме дыя «Па мя таю — не 
па мя таю». (12+).
7.25 Ка ме дыя «Вяр тан не вы-
со ка га блан дзі на». (12+).
9.00 Ка ме дыя «Гэ ты ня ём кі 
мо мант». (16+).
10.50 Пры го ды «Вя лі кі сал-
дат». (16+).
12.40 Ка ме дыя «Ня/гле дзя чы 
ні на што». (16+).
14.45 Ка ме дыя «Над звы чай-
ныя фан та зіі Чар лі Сво на-Трэ-
ця га». (16+).
16.15 Пры го ды «Джунг лі». 
(6+).
17.50 Ка ме дыя «Эн цык ла пе-
дыя раз во даў». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Ма шы на ча су 
ў джа ку зі». (16+).
21.15 Ка ме дыя «Су тэ нёр». 
(16+).
23.00 Ка ме дыя «Спец аген ты 
на ад па чын ку». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «Па нен ка і ку лі нар» 
(12+).
10.50, 1.40 «Дзя жур ны анёл». 
Се ры ял (16+).
14.05 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня» (16+).
15.25 «Ма га зі на» (16+).
16.25, 17.30, 18.35, 19.40 «Рэ-
ві зо ра» (16+).
20.45 «Без пад ма ну» (16+).
21.35 «Дзён нік па мя ці». Ме-
лад ра ма (12+).
23.45 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
0.15 «Ле ген да аб Шу каль ні-
ку». Се ры ял (16+).
4.40 «Ле кі ад ста рас ці» (16+).

6.10 Клік: з пуль там па жыц ці 
(12+).
8.20 Пры від опе ры (12+).
11.05 На зад у бу ду чы ню-1 
(6+).
13.20 На зад у бу ду чы ню-2 
(6+).
15.25 На зад у бу ду чы ню-3 
(6+).
17.45 Гон ка (16+).
20.10 Ры цар куб каў (16+).
22.20 Са лод кі ліс та пад (12+).
0.40 Па ляў ні чыя на тро ляў 
(16+).
2.35 Марс ата куе! (12+).
4.20 Вя лі кія во чы (16+).

6.20 Тры во ла ты: ход ка нём. 
(6+).
7.50 Вы соц кі. Дзя куй, што жы-
вы. (16+).
10.25 Курь ер з «Раю». (12+).
12.25 Ка нец ім пе ра та ра тай-
гі. (6+).
14.25 Ма ра фон. (12+).
16.30 Баб ло. (16+).
18.25 На круч ку! (16+).
20.20 Тры во ла ты і Мар скі цар. 
(6+).

21.50 Ру сал ка. (16+).
23.55 Сі бір. Ма на мур. (18+).
2.00 Дэ ма ны. (18+).
3.10 Тры во ла ты і Ша ма хан-
ская ца ры ца. (12+).
4.25 Пры ходзь на мя не па гля-
дзець. (6+).

6.00 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
6.50, 13.20, 3.55, 5.35 На ву ко-
выя не да рэ чнас ці. (12+).
8.00, 10.20 Ін жы нер ныя ідэі. 
(12+).
8.50, 14.55 Аў та-SOS. (12+).
9.35 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.10 Зо ла та Юка на. (12+).
11.50 Гуль ні ро зу му. (12+).
15.40 Ша ша праз пек ла. 
(12+).
16.25 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
17.10, 20.15, 4.45 Па ча так. 
(12+).
17.55, 21.00, 1.35 Праз міль ён 
га доў. (12+).
18.45, 21.50, 2.25 На ву ка бу-
ду чы ні. (12+).
19.30 Аста на: го рад бу ду чы-
ні. (12+).
22.35, 3.10 Пра рыў-2. (16+).
23.20 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
0.05 Вост раў бун та роў. (12+).

8.00 Ка лек цы я не ры аў то. 
(16+).
11.00, 7.10 Што маг ло пай сці 
не так? (16+).
12.00, 0.00 Най леп шы ма дэ-
ліст. (16+).
13.00, 23.00 Раз бу раль ні кі ле-
генд. (16+).
14.00, 18.00 За ла тая лі ха ман-
ка. (16+).
16.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю. 
(12+).
17.00 Мя цеж ны га раж. (16+).
19.00 Да ро гі Ра сіі. (12+).
20.00 Ма хі на та ры. (12+).
1.00 Ме га пе ра воз кі. (12+).
2.00, 4.15 Лік ві да тар. (16+).
4.40 Аме ры кан скія вы на ход-
ні кі. (16+).
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Най гор шая 
фут боль ная 

ка ман да ў све це
У да лё кім 1938 го дзе 
Жа аа Кей рас, ула даль нік 
буй ной тэкс тыль най 
фаб ры кі ў бра зіль скім шта це 
Пер нам бу ку, вы ра шыў 
ар га ні за ваць 
фут боль ную ка ман ду 
для сва іх ра бот ні каў. 
Но вы клуб быў на зва ны 
ў го нар свя той птуш кі 
Ста ра жыт на га Егіп та — 
«Ібіс».

Праз не-
каль кі га доў 
«Ібіс» стаў 
ужо пра фе сій-
най ка ман дай, 
а ў яго скла дзе 
на ват ня доў га 
гу ляў бу ду чы 

чэм пі ён све ту Ва ва. Але вя до мы 
«Ібіс» не толь кі гэ тым фак там, 
у вась мі дзя ся тыя га ды яго пры зна-
лі най гор шым фут боль ным клу бам 
све ту і ўнес лі ў Кні гу рэ кор даў Гі не-
са. Пры чым аб са лют на за слу жа на. 
За пер шыя 60 га доў свай го іс на-
ван ня «Ібіс» здо леў за біць уся го 
120 мя чоў, у ся рэд нім, атрым лі ва-
ец ца, па 2 мя чы што год. А вось у 
свае ва ро ты клуб-рэ кард смен пра-
пус ціў знач на больш — 3700. А ў 
1980—1984 га дах ён вы даў прос та 
фан тас тыч ную се рыю, не здо леў-
шы атры маць ні вод най пе ра мо гі 
на пра ця гу 3 га доў і 11 ме ся цаў. 
Пры гэ тым у не ка то рых су стрэ чах 
«Ібіс» пра пус каў па 30—40 мя чоў. 
Але на ват у та кой сі ту а цыі заў зя-
та ры клу ба ўмуд ра лі ся за хоў ваць 
ап ты мізм. На прык лад, най леп-
шым гуль цом у гіс то рыі ка ман ды 
яны пры зна лі Маў ра Це шэй ра Тор-
па, па мя нуш цы «Шам пунь», які за 
10 га доў вы ступ лен няў за «Ібіс» за-
біў у ва ро ты са пер ні каў уся го адзін 
гол. Ды і той пос пе ху ка ман дзе не 
пры нёс: ка ман да прай гра ла матч 
з лі кам 1:8.

Па сту по ва не ве ра год на дрэн-
ная гуль ня ка ман ды ста ла яе фір-
мо вай мар кай, бо на ват дрэн ная 
сла ва — усё роў на сла ва. Па ру га-
доў та му кі раў ніц тва ка ман ды на-
ват зра бі ла ша кі ру ю чую пра па но ву 
ле ген дар на му Жа зэ Маў рыньё, з 
якім ска са ваў кант ракт лон дан скі 
«Чэл сі». Праў да, пе рад пар ту галь-
цам па ста ві лі ўмо ву: ка лі ка ман да 
атры мае дзве пе ра мо гі за пар, ён 
не ад клад на бу дзе ад праў ле ны ў 
ад стаў ку. А за кож нае па ра жэн не 
трэ не ру на ле жа ла прэ мія — шча ня 
або ка ця ня на вы бар. Цяж ка ска-
заць, ці да ве даў ся Маў рыньё пра 
та кую «па хваль ную» пра па но ву, 
але ў ка ман дзе ён, на ту раль на, не 
з'я віў ся.

Зрэш ты, за доў гія га ды свай-
го іс на ван ня на ват у «Ібі се» бы лі 
не ка то рыя проб ліс кі ў гуль ні. На-
прык лад, у 1999 го дзе клуб за няў 
дру гое мес ца ў дру гім ды ві зі ё не 
шта та. Але пра су нуц ца да лей не 
атры ма ла ся, не ака за ла ся гро шай 
на ват на за ро бак фут ба ліс там, і 
ка ман да зноў бы ла ад праў ле на ў 
ні жэй шы ды ві зі ён.

Са праўд ную сен са цыю «Ібіс» 
ства рыў у ве рас ні гэ та га го да, ка-
лі атры маў на стар це тур ні ру тры 
пе ра мо гі за пар і вый шаў у лі да-
ры Се рыі 2А шта та Пер нам бу ку. 
Заў зя та ры на ла дзі лі на ват жар-
таў лі вы пі кет, за па тра ба ваў шы 
ад ка ман ды... тэр мі но ва спы ніць 
вый гра ваць!




