
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Дар'і, Еўдакіі, Марыі, 
Ноны, Сямёна.

К. Алены, Браніславы, 
Ілоны, Браніслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.54 20.32 14.38

Вi цебск — 5.40 20.25 14.45

Ма гi лёў — 5.44 20.22 14.38

Го мель — 5.45 20.14 14.29

Гродна — 6.09 20.46 14.37

Брэст — 6.14 20.42 14.28

Месяц
Апошняя квадра 

11 жніўня.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ
Сі да раў па даў на раз вод.

Суд дзя пы тае яго:

— Ва сіль Іва на віч! Вам 

80 га доў, вы ўжо 55 га доў 

у шлю бе. І што гэ та вам 

пры спі чы ла?

— А вы ве да е це, што 

ро біць гэ тая ня год ні ца, 

ка лі я за сы наю?

— Ну і што та ко га яна 

ро біць?

— Яна на дзя вае мае зу-

бы і есць час нок!

Калі вы не можаце вы-

браць аднаго з двух муж-

чын, то выбірайце другога. 

Каб вы па-сапраўднаму 

кахалі б першага, то другі 

не з’явіўся б.

— Лі дач ка, ча му твой 

Сяр гей ні чо га не ро біць, каб 

вы ле чыц ца ад глу ха ты?

— Ён ча кае, па куль 

дзе ці скон чаць му зыч ную 

шко лу.
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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): 
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18 ЖНIЎ НЯ

1887 год — Мiн ская га рад ская 

ду ма ад на га лос на пры ня-

ла ра шэн не аб уз вя дзен нi бу дын ка га-

рад ско га тэ ат ра, пад бо ры мес ца пад яго, 

вы дзя лен нi з каз ны пяці ты сяч руб лёў i 

збо ры доб ра ах вот ных ах вя ра ван няў. У вы нi ку тэ атр вы-

ра ша на бы ло бу да ваць на ра гу Аляк санд раў ска га скве-

ра, на скры жа ван нi ву лiц Пад гор най (ця пер К. Марк са) i 

Пет ра паў лаў скай (Ф. Эн гель са).

1891 год — на ра дзiў ся Ма кар Краў цоў (сапр. 

Ма кар Мац ве е вiч Кас це вiч), дзе яч бе ла-

рус ка га на цы я наль на-вы зва лен ча га ру ху, пуб лi цыст, 

па эт, пе ра клад чык. Зай маў ся лi та ра тур най i гра мад-

скай дзей нас цю, удзель нi чаў у ра бо це Бе ла рус ка га 

на ву ко ва га та ва рыст ва. Аў тар лi та ра ту раз наў чых ар-

ты ку лаў пра твор часць Ку па лы, Ко ла са, Баг да но вi ча, 

ус па мi наў пра су час нi каў. Пе ра клаў на бе ла рус кую 

мо ву асоб ныя тво ры Го га ля, Гор ка га, Зо шчан кi i iн-

шых аў та раў.

1925 год — на ра дзiў ся Ле а-

нiд Паў ла вiч Ду бар, бе-

ла рус кi жы ва пi сец i гра фiк.

1935 год — на ра дзiў ся Мi ка-

лай Ва сi ле вiч Сi нi цын, 

ра сiй скi i бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не лу-

га вод ства, док тар сель ска гас па дар чых 

на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кi Ра сii.

1750 год — 

н а  р а -

дзiў ся Ан то нiа Саль е -

ры, iталь ян скi кам па-

зi тар i ды ры жор. Аў-

тар опер «Ар мi да», 

«Пры зна ная Еў ро па», «Да на iды» 

i iн шых.

1880 год — на ра дзiў ся Сяр-

гей Ула дзi мi ра вiч Ар лоў, рус кi аст ра ном, 

член-ка рэс пан дэнт АН СССР. У 1943—1952 га дах ды рэк-

тар Дзяр жаў на га аст ра на мiч на га iн сты ту та iмя Штэрн бер-

га ў Маск ве. Да сле да ваў бу до ву ка мет, ства рыў но вую 

кла сi фi ка цыю ка мет ных фор маў. Упер шы ню па ста вiў 

i вы ра шыў пы тан не аб зме не яр кас цi ка ме ты ў за леж-

нас цi ад яе ад лег лас цi ад Сон ца. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ мii СССР.

1945 год — па ча ла ся Ку рыль ская на сту паль ная 

апе ра цыя вой скаў 2-га Да лё каў сход ня га 

фрон ту (ка ман ду ю чы ге не рал ар мii Мак сiм Пур ка еў) i Цi ха-

акi ян ска га фло ту (ка ман ду ю чы ад мi рал Iван Юма шаў).

1945 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Ге ор гi е вiч 

Мi гу ля, ра сiй скi кам па зi тар, спя вак, за слу-

жа ны дзе яч мас тац тваў Ра сii.

БЕ НЕ ДЫКТ СПІ НО ЗА:

«До свед вель мі час та ву чыць нас, што 

лю дзі ні чым так дрэн на не ва ло да юць, як 

сва ім язы ком».

1. У аме ры кан скім Лек сінг то не 

прай шоў тэ ніс ны тур нір ка тэ-

го рыі WTA Іnternatіonal — The Top 

Seed Open presented by Bluegrass 

Orthopaedіcs. Удзел у тур ні ры ўзя лі 

і бе ла рус кія тэ ні сіст кі: Ары на Са ба-

лен ка, Вік то рыя Аза ран ка і Воль га 

Га вар цо ва.

Пер шая ра кет ка Бе ла ру сі Ары на 

Са ба лен ка, якая зай мае 11-ю па зі цыю 

ў су свет ным рэй тын гу, скон чы ла вы-

ступ лен не на 1/4 фі на лу. У дру гім кру-

зе Ары на прай гра ла са пер ні цы з ЗША,

шас нац ца ці га до вай Ко ры Гаўф 

(53 WTA) — 6:7, 6:4, 4:6. Воль га Га-

вар цо ва ў мат чы дру го га кру га са сту-

пі ла прад стаў ні цы Ту ні са Онс Жа бер 

(39 WTA). Вы нік мат ча — 6:3, 2:6, 4:6.

Не за да ло ся вы ступ лен не на тур ні-

ры ў экс-пер шай ра кет кі све ту, алім-

пій скай чэм пі ён кі Вік то рыі Аза ран кі 

(58 WTA). У двух сэ тах яна са сту пі ла 

Ве нус Уіль ямс (67 WTA) з ЗША. Су-

стрэ ча пра цяг ва ла ся 1 га дзі ну 20 хві-

лін і скон чы ла ся з вы ні кам 3:6, 2:6.

2. Чэм пі ён Бе ла ру сі па ганд бо-

ле «Мяш коў Брэст» прай граў 

пер шы між на род ны та ва рыс кі матч 

су праць укра ін ска га чэм пі ё на за па-

рож ска га «Ма то ра» з вы ні кам 27:30. 

Су стрэ ча ад бы ла ся ў Брэс це 13 жніў-

ня. Але на на ступ ны дзень бе ла ру-

сы пе ра маг лі ўкра ін скіх апа не нтаў у 

дру гім та ва рыс кім мат чы з вы ні кам 

31:26. У абедз вюх су стрэ чах най леп-

шую гуль ню па ка заў член ка ман ды 

«Мяш коў Брэст» Мі кі та Вай лу паў, які 

за кі нуў 11 мя чоў.

Тым ча сам ві цэ-чэм пі ё н Бе ла ру сі 

мін скі клуб СКА пе ра мог на між на-

род ным тур ні ры «Ку бак Па ры матч» 

у Маск ве. У вы ра шаль ным мат чы бе-

ла ру сы абы гра лі мас коў скі ЦСКА з 

вы ні кам 29:27. Най леп шы вы нік у ка-

ман дзе СКА па ка заў Яў ген Ні ка но віч, 

які за кі нуў пяць мя чоў. Гэ тая су стрэ ча 

ста ла свое асаб лі вай рэ пе ты цы яй пе-

рад мат ча мі СКА і ЦСКА ў ква лі фі ка-

цыі Еў ра пей скай лі гі. Пер шая гуль ня 

ад бу дзец ца 29 жніў ня ў Мін ску, ад каз-

ная — 6 ве рас ня ў Маск ве.

3. У Брэс це прай шоў чэм пі я нат 

Бе ла ру сі па ака дэ міч ным вес-

ла ван ні, на якім вы сту пі лі най леп шыя 

бе ла рус кія спарт сме ны. Тур нір са браў 

280 удзель ні каў. Чэм пі я нат стаў ад бо-

рач ным на кан ты нен таль ныя фо ру мы 

ў роз ных уз рос та вых ка тэ го ры ях.

Доб рую фор му па ка за лі Тац ця на 

Клі мо віч (7 хві лін 50,530 се кун ды) і 

Дзя ніс Мі галь (7 хві лін 04,586 се кун-

ды) — пе ра мож цы ў адзі ноч ных гон ках 

на 2000 мет раў.

У фі наль ным за ез дзе рас па шных 

дво ек пер шае мес ца за ва я ва лі Сяр гей 

Ва ладзь ко і Дзя ніс Фур ман, іх вы нік — 

6 хві лін 34,766 се кун ды. Спарт сме ны 

ма юць алім пій скую лі цэн зію і ак тыў на 

рых ту юц ца да Алім пій скіх гуль няў у 

То кіа.

Уз на га родж ва ла чэм пі ё наў і пры зё-

раў спа бор ніц тваў Ка ця ры на Карс тэн, 

пер шая ў су ве рэн най Бе ла ру сі алім-

пій ская чэм пі ён ка па ака дэ міч ным 

вес ла ван ні.

4. У Мін ску прай шоў тур нір па лёг-

кай ат ле ты цы на пры зы Мі ха і ла 

Жэ ляб коў ска га. У бе гу на 400 мет раў 

пер шыя фі ні ша ва лі На стас ся Ла туш-

ка (1 хві лі на 8,54 се кун ды) і Дзміт рый 

Рач ко (55,50 се кун ды). Дыс тан цыю 

200 мет раў хут чэй за ўсіх пра бег лі Алі-

на Луч ша ва (23,97 се кун ды) і Мак сім 

Бог дан (21,63 се кун ды), на 800 мет рах 

са мы мі хут кі мі ста лі Тац ця на Ша ба на-

ва (2 хві лі ны 8,76 се кун ды) і Ілья Кар-

на ву хаў (1 хві лі на 49,90 се кун ды). Дыс-

тан цыю 100 і 110 мет раў з бар' е ра мі 

най хут чэй адо ле лі ад па вед на Свят ла-

на Па ра хонь ка (13,24 се кун ды) і Ві таль 

Па ра хонь ка (13,91 се кун ды).

Ягор Чуй ко (15,52 мет ра) і Іры на 

Вась коў ская (14,05 мет ра) — лі да ры 

ў трай ным скач ку. Мак сім Не да се к аў 

(2,33 мет ра) і Ма рыя Жо дзік (1,87 мет-

ра) — у скач ках у вы шы ню. Пе ра мож-

цы ў скач ках з шас том — Хрыс ці на 

Кан ца вен ка (4,05 мет ра) і Ва дзім Ко-

цік (4,40 мет ра). Най леп шыя вы ні кі ў 

скач ках у даў жы ню па ка за лі Воль га 

Ан ці кян (5,69 мет ра ) і Ар цём Гу рын 

(7,51 мет ра).

Да лей за ўсіх кі ну лі мо лат Па вел 

Ба рэй ша (76,41 мет ра) і На стас ся 

Мас ла ва (68,84 мет ра). Ну а най-

лепш штурх ну лі яд ро Але на Па сеч-

нік (17,40 мет ра) і Аляк сей Ні чы пар 

(19,51 мет ра).

5. Паў аба рон ца баб руй скай «Бел-

шы ны» Дзміт рый Рэ кеш пры-

зна ны най леп шым гуль цом 21-га ту-

ра фут боль на га чэм пі я на ту Бе ла ру сі. 

У пе ра мож най гуль не са «Слуц кам» 

(4:2) ён пра вёў на по лі 70 хві лін і двой-

чы па паў у ва ро ты са пер ні ка. За раз 

тур нір ную таб лі цу 30-га чэм пі я на ту 

ўзна чаль вае са лі гор скі «Шах цёр», які 

на браў 43 ба лы ў 21 су стрэ чы. У бам-

бар дзір скай гон цы па куль пе ра ма гае 

ўзбек скі фор вард «Шах цё ра» Джа-

сур бек Ях шы бо еў, які за біў 13 мя чоў. 

Мат чы на ступ на га ту ра бе ла рус ка га 

пер шын ства за пла на ва ныя на 21—

23 жніў ня.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Фо та з ад кры тых кры ніц.

Спорт-таймСпорт-тайм

МІН СКІ СКА — ПЕ РА МОЖ ЦА МІЖ НА РОД НА ГА
 ГАНД БОЛЬ НА ГА ТУР НІ РУ Ў МАСК ВЕ


