
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, 
Анатоля, Івана, Сяргея, 
Усевалада, Якава.

К. Валянціны, Хрысціны, 
Мікалая.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.33 17.14 8.41

Вi цебск — 8.27 16.59 8.32

Ма гi лёў — 8.23 17.04 8.41

Го мель — 8.13 17.07 8.54

Гродна — 8.47 17.31 8.44

Брэст — 8.42 17.37 8.55
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік 7 лістапада.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ

16 13 лістапада 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

13 ЛІС ТА ПА ДА

1882 год — на ра дзіў ся (г. Ка-

пыль) Дзміт рый Сі лыч 

Чар ну шэ віч, дзяр жаў ны дзе яч Бе ла ру-

сі. З 1918 го да пра ца ваў у Бе ла рус кім 

на цы я наль ным ка мі са ры я це і бе ла рус-

кай сек цыі РКП(б). У сту дзе ні—лю тым 

1919 го да — член Ча со ва га ра бо ча-ся лян ска га са вец ка га 

ўра да Бе ла ру сі, ка мі сар са цы яль на га за бес пя чэн ня. З са-

ка ві ка 1924 го да нар кам унут ра ных спраў БССР, за тым — 

сак ра тар ЦВК БССР. З 1927 го да стар шы ня Упраў лен ня 

дзяр жаў на га стра ха ван ня БССР. У 1938 го дзе рэ прэ са ва-

ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1958 го дзе.

1923 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ра ман Ці ма фе-

е віч Ахра мо віч, са вец кі ву чо ны, ус хо даз на-

вец. У 1962—1975 га дах — на мес нік ды рэк та ра ў Ін сты-

ту це ўсхо даз наў ства АН СССР, ад на ча со ва вы кла даў у Ін-

сты ту це між на род ных ад но сін пры Мі ніс тэр стве за меж ных 

спраў СССР і Ін сты ту це ўсход ніх моў пры МДУ. З 1975 го да 

пра ца ваў ды рэк та рам Ін сты ту та кра ін Азіі і Аф ры кі пры 

МДУ. З'яў ляў ся чле нам сек цыі гіс та рыч ных на вук Ка мі тэ-

та па Ле нін скіх і Дзяр жаў ных прэ мі ях СССР, быў чле нам 

Прэ зі ды у ма Са вец ка га ка мі тэ та са лі дар нас ці кра ін Азіі і 

Аф ры кі. Аў тар ка ля 70 на ву ко вых прац па праб ле мах на-

цы я наль на-вы зва лен ча га ру ху і між на род ных ад но сін на 

Ус хо дзе. Па мёр у 1989 го дзе.

1948 
год — на ра дзіў ся 

Ула дзі мір Мі хай ла-

віч Са фо наў, бе ла рус кі трэ нер (ха-

кей з шай бай), за слу жа ны трэ нер 

Бе ла ру сі. У 1982—1985 га дах — 

трэ нер ха кей най ка ман ды «Ды на ма» (г. Мінск) — брон за-

ва га пры зё ра чэм пі я на ту СССР ся род ка ман даў 1-й лі гі. 

У 1986-м — трэ нер збор най ка ман ды Бе ла ру сі — пе ра-

мож цы Спар та кі я ды на ро даў СССР. У 2013 і 2014 га дах 

ге не раль ны ме не джар збор най Бе ла ру сі, на чаль нік ад-

дзе ла на цы я наль ных ка ман даў і дзі ця ча-юнац ка га ха кея 

Фе дэ ра цыі ха кея Бе ла ру сі. У 1992 го дзе быў пер шым 

га лоў ным трэ не рам збор най Бе ла ру сі ў яе гіс то рыі.

1918 год — у су вя зі з рэ ва лю цы-

яй у Гер ма ніі вый шаў дэ крэт 

УЦВК аб ану ля ван ні Брэсц ка га мір на га 

да га во ра, які быў па дзя ліў Бе ла русь па 

лі ніі Дзвінск — Свян ця ны — Лі да — Пру-

жа ны — Брэст.

1850 год — на ра дзіў ся Ро берт Лью іс Сты вен-

сан, анг лій скі пісь мен нік, пуб лі цыст, май-

стар пры год ніц ка га жан ру. Аў тар ра ма наў «Вост раў скар-

баў», «Чор ная стра ла», «Вы кра дзе ны» і ін шых. Па мёр у 

1894 го дзе.

1851 год — уве дзе на ў экс плу а та цыю Мі ка ла еў-

ская чы гун ка. Каст рыч ніц кая (Мі ка ла еў ская, 

як яна ста ла на зы вац ца пас ля смер ці ім пе ра та ра Мі ка лая І) 

чы гун ка — най ста рэй шая ў Ра сіі. Яе гіс то рыя па ча ла ся 

ў 1837 го дзе з ад крыц ця чы гу нач най лі ніі Санкт-Пе цяр-

бург — Цар скае Ся ло. 13 ліс та па да 1851 го да да ро га 

злу чы ла дзве ра сій скія ста лі цы, што ад зна чы ла ся пус кам 

пер ша га «ўсе на род на га цяг ні ка». У 11 га дзін 15 хві лін з 

Пе цяр бур га ад пра віў ся па са жыр скі по езд, які, пе ра адо-

леў шы 604 вярс ты (644 кі ла мет ры), пры быў у Маск ву на 

на ступ ныя су ткі ў 9 га дзін ра ні цы. У да ро зе ён пра быў 

21 га дзі ну 45 хві лін.

До ма жу дас на хо лад на, 

грэ ем ся ўсім, чым мож на: 

кан ды цы я не рам, кам п'ю-

та ра мі і ка том.

— Алесь, ча го ты ўсё ха-

лас ты хо дзіш? Жа ні ся, жа-

ні ся да вай!

— А ка заў, што да ра ваў і 

зла на мя не не тры ма еш...

Слоў ні ка вы за пас фіз-

ру ка на 70 % скла да ец ца 

са свіс ту.

Дзяў чы на скар дзіц ца сяб-

роў цы:

— Мы з да чуш кай хо чам 

за вес ці са бач ку, а муж ка тэ-

га рыч на су праць.

— Зу сім ка тэ га рыч на?

— Ну так, так і ка жа: 

«Я не бу ду з ім гу ляць».

Вах цёр ка ў ін тэр на це 

ад сут ні ча ла ўся го адзін 

дзень, але дэ ма гра-

фія го ра да па вы сі ла ся 

на 20 %.

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра но ва га трэ не ра мінск ага 

«Ды на ма» і ін шыя са мыя 

пры кмет ныя па дзеі вы хад ных.

1. Бе ла рус кія ат ле ты за ва я ва-

лі два нац цаць ме да лёў на 

чэм пі я на це све ту па сам ба ў Бу ха-

рэс це. Най боль ша га пос пе ху да бі лі ся 

дзяў ча ты — Тац ця на Мац ко (ва га вая 

ка тэ го рыя да 64 кілаграмаў) і Свят ла на 

Ці ма шэн ка (80 кілаграмаў), якія за ва-

я ва лі за ла тыя ўзна га ро ды. Ад зна чым, 

што на ша жа но чая збор ная ў ка манд-

ным за лі ку за ня ла дру гое мес ца, са сту-

піў шы толь кі збор най Ра сіі. На ступ ны 

чэм пі я нат све ту па сам ба ў 2019 го дзе 

прой дзе ў Се у ле (Рэс пуб лі ка Ка рэя).

2. Га лоў ным трэ не рам ха кей-

на га клу ба «Ды на ма-Мінск» 

пры зна ча ны Анд рэй Сі да рэн ка, ён 

за мя ніў на гэ тай па са дзе ка над ца 

Гор дзі Ду а е ра. На-

га да ем, Сі да рэн ка 

за сваю трэ нер скую 

кар' е ру пра ца ваў з 

бе ла рус кі мі клу ба-

мі «Ці ва лі», «Хі мік-

СКА» і «Го мель», у Ра сіі ён кі ра ваў 

ха ба раў скім «Аму рам», мас коў скім 

«Спар та ком», а так са ма ўзна чаль ваў 

у 2005 го дзе збор ную Поль шчы.

Да па ма гаць Анд рэю Мі хай ла ві чу 

ў «Ды на ма» бу дзе Анд рэй Ка ва лёў, 

ад зна чым, што ра ней ён уз на чаль ваў 

мін скае «Ды на ма». Так са ма ў трэ нер-

скі штаб «зуб роў» увай шоў Дзміт рый 

Краў чан ка.

На гэ тым тыд ні «Ды на ма» пра вя-

дзе тры да маш нія па ядын кі на «Чы-

жоў ка-Арэ не»: учо ра яны згу ля лі з 

чэ ля бін скім «Трак та рам», 14 ліс та па-

да су стрэ нуц ца з маг ні та гор скім «Ме-

та лур гам», а 16-га за вер шаць се рыю 

з лі да рам се зо на ў КХЛ — ека ця рын-

бург скім «Аў та ма бі ліс там».

3. Ха ке іс ты на цы я наль най 

збор най Бе ла ру сі са сту пі-

лі ка ман дзе Лат віі па бу лі тах у фі-

на ле Куб ка ча ты рох на цый vеlсоm 

з лі кам 1:2. На га да ем, пад час тур ні-

ру на «Чы жоў ка-Арэ не» бе ла рус кая 

збор ная абы гра ла Фран цыю — 5:2 і 

Сла ве нію — 4:1.

4. Ва лей ба ліст кі «Мін чан кі» 

дэ бю та ва лі ў ра сій скай су-

пер лі зе. У пер шым ту ры ў пя ці пар-

ты ях яны са сту пі лі мас коў ска му «Ды-

на ма» — 2:3. Най больш вы ні ко вым 

гуль цом у скла дзе «Мін чан кі» ста ла 

Ган на Грыш ке віч.

У дру гім ту ры чэм пі я на ту Ра сіі ў 

су пер лі зе «Мін чан ка» су стрэ нец ца 

16 ліс та па да ў гас цях з ка зан скім «Ды-

на ма», а 21 ліс та па да стар туе на вы ез-

дзе су стрэ чай з фран цуз скім «Ка нам» 

у Лі зе чэм пі ё наў. На га да ем, ра шэн не 

аб удзе ле ў су пер лі зе бы ло пры ня та 

пас ля мі ну ла га па спя хо ва га се зо на 

для ста ліч най ка ман ды, ка лі мін чан кі 

вый шлі ў фі нал Куб ка ЕКВ і пе ра маг лі 

ў чэм пі я на це Бе ла ру сі.

«Склад пе рад стар там у чэм пі я на-

це Ра сіі мог быць больш ап ты маль ны. 

У Іта лію ад пра ві ла ся цэнт раль ная бла-

кі ру ю чая Ан жа лі ка Ба ры се віч, на доў гі 

тэр мін з-за траў мы вы бы ла па су ючая 

Воль га Паль чэў ская. Ад нак склад у нас 

па-ра ней ша му ба я вы і здоль ны вы ра-

шаць сур' ёз ныя за да чы ў чэм пі я на це 

Ра сіі і Лі зе чэм пі ё наў», — ад зна чыў га-

лоў ны трэ нер Вік тар ГАН ЧА РОЎ.

5. Згу ля ны мат чы 28 ту ра ў 

эліт ным ды ві зі ё не чэм пі я-

на ту кра і ны. «Га ра дзея» пе ра маг ла 

«Ды на ма-Брэст» — 1:0, а ста ліч нае 

«Ды на ма» — «Слуцк» — 2:0, «Іс-

лач» са сту пі ла «Ві цеб ску» — 0:1, а 

«Го мель» прай граў «Мін ску» — 0:2. 

Фут ба ліс ты «Нё ма на» і «Сма ля віч» 

згу ля лі ўні чыю 1:1, матч «Тар пе да-

Бе лАЗ» — «Пра мень» за стаў ся без 

за бі тых мя чоў — 0:0. «Тар пе да-Мінск» 

адо ле ла «Дняп ро» — 3:0, та кім чы нам, 

ма гі лёў скі клуб па кі дае вы шэй шую лі-

гу чэм пі я на ту Бе ла ру сі. Цэнт раль ны 

матч 28-га ту ра «Шах цёр» — БА ТЭ 

пе ра не се ны на 21 ліс та па да.

Тур нір нае ста но ві шча: БА ТЭ — 

69 ач коў (27 мат чаў), «Ды на ма» 

(Мінск) — 57 (28), «Ві цебск» — 

56 (28), «Шах цёр» — 55 (27), «Тар-

пе да-Бе лАЗ» — 51 (28), «Ды на ма» 

(Брэст) — 48 (28), «Нё ман» — 40 (28), 

«Слуцк» — 36 (28), «Га ра дзея» — 

31 (28), «Мінск» — 30 (28), «Го-

мель» — 27 (28), «Іс лач» — 27 (28), 

«Тар пе да» — 24 (28), «Сма ля ві чы» — 

23 (28), «Пра мень» — 23 (28), «Дняп-

ро» — 16 (28).

Пе рад апош ні, 29-ы тур чэм пі я на ту 

Бе ла ру сі па фут бо ле ў вы шэй шай лі зе 

ад бу дзец ца 24 ліс та па да.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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НО ВЫ РУ ЛЯ ВЫ — НО ВЫЯ НАД ЗЕІ


