
Фота Ганны ІШЧУК.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Вячаслава, 
Леаніда, Міхаіла, Пятра, 
Рыгора.

К. Рэнаты, Эдуарда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.34 18.16 10.42

Вi цебск — 7.26 18.04 10.38

Ма гi лёў — 7.24 18.06 10.42

Го мель — 7.19 18.05 10.46

Гродна — 7.49 18.32 10.43

Брэст — 7.47 18.34 10.47

Месяц
Апошняя квадра 
10 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Дзевы.
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12 кастрычніка 2020 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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13 КАСТ РЫЧ НІ КА

1950 год — ар га ні за ва на ААТ 

«Га ры зонт» — 

най буй ней шая ў 

Бе ла ру сі і кра і нах 

СНД кам па нія па 

вы твор час ці тэ ле ві зій най тэх ні кі.

1960 год — Бе ла рус кі 

аў та ма біль ны за вод вы пус ціў пер шы 

40-тон ны аў та са ма звал.

2005 
год — 13—16 каст рыч ні ка ў Кі шы нё ве 

пра хо дзі ла 1-я На цы я наль ная вы стаў-

ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Мал до ва. На тэ-

ры то рыі вы ста вач на га комп лек су «Мал дЭКС ПА» сваю 

пра дук цыю прад ста ві лі больш за 100 бе ла рус кіх прад-

пры ем стваў.

2015 
год — Цэнтр авія цый най бяс пе кі Між на-

род най ар га ні за цыі гра ма дзян скай авія цыі 

(ІКАО) ад кры ты ў На цы я наль ным аэ ра пор це «Мінск».

1825 
год — на ра дзіў ся Чарльз 

Фрэ дэ рык Ворт, фран цуз скі 

ма дэль ер. За сна ваў Дом мо ды для аб слу-

гоў ван ня за мож ных лю дзей і мас тац кай 

элі ты, па клаў па ча так па ка зу ма дэ ляў з да-

па мо гай ма не кен шчыц. Ганд лё вая мар ка «Ворт» іс нуе і 

ў на шыя дні.

1875 
год — на ра дзіў ся Мак сім Пят ро віч Кан-

ча лоў скі, рус кі ўрач-тэ ра пеўт, за сна-

валь нік на ву ко вай шко лы, за слу жа ны дзе яч на ву кі 

Ра сіі.

1880 
год — на ра дзіў ся Саша 

Чор ны (Аляк сандр Мі-

хай ла віч Глік берг), рус кі па эт, пісь мен-

нік, пе ра клад чык. З 1905-га су пра цоў-

нік ў пе цяр бург скіх са ты рыч ных ча со-

пі сах. З 1920-га ў эміг ра цыі. Аў тар кні гі 

про зы «Сал дац кія каз кі», тво раў для 

дзя цей, п'ес, вер шаў, апа вя дан няў. 

Цыкл му зыч ных тво раў на яго сло вы 

ства рыў Дзміт рый Шас та ко віч.

1925 
год — на ра дзі ла ся Мар га рэт Тэт чэр, дзяр-

жаў ны і па лі тыч ны дзе яч Вя лі ка бры та ніі, 

пер шая ў кра і не жан чы на-прэм' ер.

1935 
год — на ра дзіў ся Ва дзім Аляк санд ра віч 

Га ма лія, ра сій скі кам па зі тар.

ЛА ФАН ТЭН:

«Са праўд ная ве лiч па ля гае ў тым, 
каб ва ло даць са бой».

— Ка ха ная, я сён ня ўсю 

ноч дрэн на спаў!

— Ой, а што ты на огул 

уме еш ра бiць доб ра?

Аў та сэр вiс:

— Ма дам, вы ж га дзi ну 

та му тэ ле фа на ва лi, што ў 

вас толь кi бам пер па ка ме-

ча ны. А я гля джу: тут i ка пот, 

i дзве ры, i шкло вы бi та, i фа-

ры раз бi тыя...

— I што? Я ж еха ла... Па-

куль да еха ла...

— Ма рын ка, 

я ўсё ж та кi лi-

чу, што ты не 

ма еш ра цыi...

— А ты пе ра-

лi чы!

Ка лi  Ве ра 

Пят роў на ка жа: 

«Што?», гэ та зу-

сiм не азна чае, 

што яна не чу ла.

Яна прос та 

дае вам апош нi 

шанец змя нiць 

ска за нае.

— Як ваш муж атры маў 

iн фаркт?

— Уяў ля е це, док тар, 

мой Ся ро жа ра нi цай 

устаў, па мыў ся, пай шоў 

на кух ню, на рэ заў сыр-

ку, каў бас кi, чор ную iк ру 

да стаў, ра за грэў ку рач ку, 

па рэ заў са бе лi мон чык i 

на лiў ча рач ку кань я ку... 

i тут хтось цi па зва нiў у 

дзве ры.

— I што?

— I ўсё.

УСМІХНЕМСЯ

Спорт-таймСпорт-тайм

У тра ды цый ным 

што тыд нё вым агля дзе 

«Звяз ды» рас каз ва ем ці ка выя 

спар тыў ныя на ві ны.

1. 
Да р'я Кі сель за ня ла дру гое 

мес ца на Еў ра пей скім юнац-

кім тур ні ры ТОП-10 па на столь ным 

тэ ні се. На спа бор ніц твах у Бер лі не 

вы сту па лі дзе сяць пер шых ну ма роў 

еў ра пей ска га юні ёр ска га рэй тын га. 

Уся го спарт смен кі сыг ра лі па восем 

мат чаў, Да р'я прай гра ла толь кі двой-

чы. У шас ці су стрэ чах бе ла рус ка ака-

за ла ся мац ней шай за сва іх са пер ніц, 
што і пры нес ла ёй ся рэб ра ны ме даль. 
Пе ра мож цай тур ні ру ста лі фран цу жан-
ка Пры ці ка Паў дэ, лі дар еў ра пей ска га 

рэй тын га, якая ў Бер лі не не прай гра ла 

ні ад на го мат ча.

Ама та раў на столь на га тэ ні са па ра-

да ваў і Ула дзі мір Са мсо наў. Ле ген дар-

ны спарт смен пе ра мог на ад кры тым 

чэм пі я на це За гра ба. У вы-

ра шаль ным па ядын ку бе ла-

рус ака заў ся мац ней шы за 

хар ва та Фра нэ Ко і цэ з вы-

ні кам 3:1. Гэ та пя тая пе ра-

мо га бе ла рус ка га май стра 

ма лой ра кет кі ў хар вац кай 

ста лі цы.

2. Ха ке іс ты мінск ага 

«Ды на ма» ўзя лі рэ-

ванш у ад на клуб ні каў з Ры гі. 

1 каст рыч ні ка ў лат вій скай 

ста лі цы «зуб ры» ўсту пі лі 

«Ды на ма Ры га» з вы ні кам 

4:3. Так пе ра пы ні ла ся шас ці-

мат ча вая пе ра мож ная се рыя 

мін скай ка ман ды. 11 каст рыч ні ка на 

да маш няй «Мінск-Арэ не» з та кім жа 

вы ні кам 4:3 (па бу лі тах) пе ра маг лі ха-

ке іс ты бе ла рус ка га клу ба. За кі ну ты-

мі шай ба мі ся род гуль цоў «Ды на ма-

Мінск» ад зна чы лі ся Аляк сей Про тас, 

Дзміт рый Буй ніц кі, Ягор Ша ран го віч. 

А ў се рыі пас ля мат ча вых кід коў най-

леп шы мі бы лі Аляк сандр 

Ка га лёў, Дзміт рый Буй ніц-

кі і Роб Клінк ха мер. Пас ля 

гэ тай пе ра мо гі ва ўза е ма-

ад но сі нах «Ды на ма» Ры гі 

і Мін ска ў чэм пі я на це Кан-

ты нен таль най ха кей най лі гі 

аб са лют ная роў насць — у 

абедз вюх ка ман даў па 23 

пе ра мо гі.

У ак ты ве «Ды на ма-

Мінск» 21 бал, пас ля 14 пе-

ра мог ка ман да зай мае 

трэ цяе мес ца ў За ход няй 

кан фе рэн цыі КХЛ, ус ту па ю чы толь кі 

мас коў ска му ЦСКА і СКА Санкт-Пе-

цяр бур га. На «Мінск-Арэ не» ды на маў-

цы 16 і 18 каст рыч ні ка су стрэ нуц ца з 

яра слаў скім «Ла ка ма ты вам» і мас коў-

скім «Спар та ком» ад па вед на.

3. На цы я наль ная збор ная Бе-

ла ру сі па фут бо ле прай гра ла 

ка ман дзе Гру зіі з вы ні кам 0:1 у паў фі-

на ле плэй-оф ква лі фі ка цыі чэм пія на ту 

Еў ро пы. Адзі ны гол мат ча быў за бі ты 

на сёмай хві лі не. Тор ні ке Акры я ш ві лі 

па спя хо ва рэа лі за ваў пе наль ці. Бе-

ла ру сы не на нес лі ні вод на га ўда ру ў 

ва ро ты са пер ні ка. Гэ ты прой грыш не 

па кі нуў бе ла ру сам ні вод на га шан цу 

вы сту піць на чэм пі я на це Еў ро пы.

4. Бе ла ру сы вы сту пі лі на чэм-

пі я на це Еў ро пы па ака дэ міч-

ным вес ла ван ні ў Поль шчы. У вы ра-

шаль ным за ез дзе дво ек двух ло пас це-

вых лёг кай ва гі экі паж Але ны Фур ман 

і На стас сі Яні най за няў чац вёр тае 

мес ца, іх вы нік на фі ні шы — 7 хві лін 

0,880 се кун ды. Яна Цу па і Тац ця на 

Клі мо віч у гон ках дво ек пар ных прый-

шлі да фі ні шу сё мыя. Ксе нія Ра ма-

ноў ская і Дзі на Га луц — на вось мым 

мес цы ў спа бор ніц твах дво ек бяз-

руль ных.

У муж чын ся род двух ло пас це вых 

ду э таў Дзя ніс Су ра вец і Мі ка лай Ша-

ра лап апы ну лі ся на дзя вя тай па зі цыі 

вы ні ко ва га пра та ко ла. У спа бор ніц-

твах дво ек пар ных Іван Брын за і Ягор 

Шлюп скі за ня лі 11-е мес ца. Двух ло-

пас це вая чац вёр ка, якая скла да ла ся 

з Сяр гея Ва ладзь ко, Дзміт рыя Фур-

ма на, Дзміт рыя Вы бе ран ца і Ва дзі ма 

Ля лі на, скон чы ла вы ступ лен не на 12-й 

па зі цыі.

5. У Ма ла дзеч не ад быў ся 

чэм пі я нат Бе ла ру сі па бок-

се. На тур ні ры вы сту пі лі 28 дзяў чат 

і 59 муж чын з усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі. 

Чэм пі я нат кра і ны стаў ад ным з эта-

паў ад бо ру на стар ты алім пій скай 

ква лі фі ка цыі да Гуль няў у То кіа і 

чэм пі я на ту све ту, якія ад бу дуц ца 

ў 2021 го дзе.

Ся род муж чын у сва іх ва га вых ка-

тэ го ры ях пе ра маг лі Дзя ніс Са лоц кіх 

(52 кг), Ан тон Чар на маз (57 кг), 

Ар тур Ту ні еў (60 кг), Дзміт рый 

Аса наў (63 кг), Аляк сандр Ра-

дзі во наў (69 кг), Ві таль Бан-

да рэн ка (75 кг), Аляк сей Ал-

фё раў (81 кг), Ула дзі слаў 

Смяг лі каў (91 кг) і Дзміт рый 

Ма ка рэ віч (звыш 91 кг).

Ся род жан чын най леп шы-

мі бы лі Воль га Лу шчык (48 кг), 

Юлія Апа на со віч (51 кг), Аляк-

санд ра Кар по віч (54 кг), Уль я на 

Есі пен ка (57 кг), Ала Ста ра дуб 

(60 кг), Ары на Да ніль чык (64 кг) 

і Алі на Ве бер (69 кг).

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

БЕ ЛА РУС КАЯ ТЭ НІ СІСТ КА — 
У ТОП-10 ЕЎ РА ПЕЙ СКА ГА РЭЙ ТЫН ГА


