
16 19 лістапада 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандры, Ніны, 
Мікалая, Паўла.

К. Альжбеты, Саламеі, 
Іпаліта, Максіма, Паўла, 
Севярына.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.43 17.06 8.23

Вi цебск — 8.39 16.49 8.10

Ма гi лёў — 8.34 16.55 8.21

Го мель — 8.24 16.59 8.35

Гродна — 8.58 17.22 8.24

Брэст — 8.52 17.29 8.37

Месяц
Поўня 12 лістапада.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ
Жон цы прос та за пяр-

шы ла ў гор ле, а пе ра пу-

жа ны муж па дру гім ра зе 

па мыў по суд і пра пы ла со-

сіў усе ды ва ны.

Ап ты мізм.

— А ў мя не да іш ні кі пра-

вы за бра лі.

— І ча го ты та кі за да во-

ле ны?

— Ну, ка лі кроў на ана ліз 

бра лі, з ал ка го лем, вя до ма, 

быў пе ра бор, за тое цу кар у 

нор ме...

Аў та са ло ну Роrsсhе 

тэр мі но ва па тра бу ец ца 

пра да вец, які не ўпа дае ў 

дэ прэ сію ад адзі но ты.

Яна і ён.

— Я пай шла на фіт нес.

— Ма лай чын ка!

— Ты па ві нен быў ска-

заць, што мне не трэ ба!..

19 ЛІС ТА ПА ДА

1784 год — на ра дзіў ся Мі ха іл 

Кі ры ла віч Баб роў скі, бе-

ла рус кі сла віст, 

ары ен та ліст, док-

тар тэ а ло гіі (1823). 

У 1806-м скон чыў 

Бе ла стоц кую гім на зію, у 1812-м — 

Га лоў ную ду хоў ную се мі на рыю пры 

Ві лен скім уні вер сі тэ це. З 1833 го да 

жыў у мяс тэч ку Ша ра шэ ва Пру жан-

ска га па ве та, дзе меў пры ход. Член 

ар хеа ла гіч най ака дэ міі ў Ры ме, Па рыж ска га і Лон дан ска га 

азі яц кіх та ва рыст ваў, ка мі тэ та па вы пра цоў цы хар вац ка-

га пра ва пі су. Пра фе сар Ві лен ска га ўні вер сі тэ та, кі раў нік 

бе ла рус ка-лі тоў ска га фі ла ла гіч на га гурт ка. Збі раў бе ла-

рус кія ру ка пі сы і кні гі. Гім на зіс там па чаў вы ву чаць ар хіў 

і біб лі я тэ ку Су пра сльска га ма нас ты ра, дзе ў 1822 го дзе 

ад крыў і зра біў зда быт кам на ву кі Су пра сльскі ру ка піс. 

Да сле да ваў гіс то рыю сла вян ска га кні га дру ка ван ня, збі-

раў ма тэ ры я лы пра дзей насць Іва на Фё да ра ва, Пят ра 

Мсці слаў ца, Швай поль та Фі ё ля. Зра біў на ву ко вае апі сан-

не ста ра жыт ных кі ры ліч ных і гла га ліч ных лі та ра тур ных 

пом ні каў Ва ты кан скай біб лі я тэ кі, увёў у на ву ко вы ўжы так 

шэ раг най важ ней шых пом ні каў гіс то рыі і куль ту ры. Са-

дзей ні чаў уз нік нен ню бе ла ру саз наў ства, ра зам з Іг на ці-

ем Да ні ло ві чам быў па чы наль ні кам бе ла рус ка га на цы-

я наль на га ад ра джэн ня. Зноў ку ад крыў для бе ла рус кай 

і еў ра пей скай на ву кі імя і спра ву Фран цыс ка Ска ры ны, 

звест кі пра яко га ўвай шлі ў не апуб лі ка ва ную «Гіс то рыю 

сла вян скіх дру кар няў у Літ ве». З яго ба га тай твор чай 

спад чы ны за ха ва лі ся толь кі асоб ныя ру ка пі сы. Па мёр у 

1848 го дзе.

1879 год — на ра дзіў ся Дзміт рый Мі ка ла е віч Ця-

пін, ка ва лер трох Ге ор гі еў скіх кры жоў, га-

на ро вы сал дат Са вец кай Ар міі. Удзель нік рус ка-япон скай 

вай ны 1904—1905 гадоў. У Пер шую су свет ную вай ну 

слу жыў у 301-м Баб руй скім пал ку. У жніў ні 1941 го да вы-

ра та ваў і 28 ме ся цаў ха ваў сцяг 24-й страл ко вай ды ві зіі. 

Пад час вы зва лен ня Ма гі лёў шчы ны ў 1943-м пе ра даў сцяг 

сал да там гэ тай ды ві зіі. Слу жыў у ёй і на веч на за лі ча ны ў 

спі сы ад на го з яе пал коў. Па мёр у 1978 го дзе.

1898 год — ство ра на Мін скае та ва рыст ва ама-

та раў пры го жых мас тац тваў.

1819 год — у Мад ры дзе ад бы ло-

ся ад крыц цё му зея Пра да — 

ад на го з най буй ней шых му зе яў све ту.

1824 год — ад бы ла ся най буй-

ней шая ў гіс то рыі Санкт-

Пе цяр бур га па вод ка: уз ро вень ва ды ў 

Ня ве пад ня ўся на 4,14 мет ра вы шэй за ардынарыі. Бы лі 

раз бу ра ны 462 да мы, па та ну ла 208 ча ла век. Гэ тая па дзея 

знай шла ад люст ра ван не ў паэ ме А. С. Пуш кі на «Мед ны 

кон нік».

1909 год — на ра дзіў ся Пі тэр Фер ды нанд Дру-

кер, аме ры кан скі эка на міст, гу ру дзе ла во га 

све ту Аме ры кі, рас пра цоў шчык су час ных тэ о рый ме недж-

мен ту, ідэ о лаг гла ба лі за цыі. Па мёр у 2005 го дзе.

1919 год — на асно ве кон на га кор пу са пад ка ман-

да ван нем Ся мё на Бу дзён на га бы ла ство-

ра на Пер шая Кон ная ар мія, 

най вы шэй шае апе ра тыў нае 

аб' яд нан не са вец кай ка ва-

ле рыі ў пе ры яд за меж най 

ва ен най ін тэр вен цыі і гра-

ма дзян скай вай ны ў СССР 

1918—1920 га доў.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.
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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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П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра вы ступ лен ні бе ла рус кіх 

ганд боль ных клу баў у між на-

род ных тур ні рах і ін шыя ак ту-

аль ныя па дзеі вы хад ных.

1. Фут ба ліс ты збор най Бе ла-

ру сі за вяр шы лі ад бо рач-

ны тур нір чэм пі я на ту Еў ро пы-2020 

гас ця вым па ра жэн нем ад ка ман ды 

Гер ма ніі — 0:4. У гэ тым ад бо рач ным 

цык ле на ша ка ман да на бра ла 4 ач кі 

ў мат чах з ка ман дай Эс то ніі — 2:1 

(у гас цях) і 0:0 (до ма) і па два ра зы 

прай гра ла збор ным Ні дэр лан даў — 

0:4 (у гас цях) і 1:2 (до ма ) і Паў ноч-

най Ір лан дыі — 1:2 (у гас цях) і 0:1 

(до ма).

Та кім чы нам, збор ныя Гер ма ніі 

і Ні дэр лан даў за тур да фі ні шу ад-

бо рач на га тур ні ру за бяс пе чы лі са-

бе пу цёў кі на Еў ра-2020. Тур нір нае 

ста но ві шча ў гру пе С за раз та кое: 

Гер ма нія — 18 ач коў (7 мат чаў), Ні-

дэр лан ды — 16 ач коў (7), Паў ноч ная 

Ір лан дыя — 13 (7), Бе ла русь — 4 (8), 

Эс то нія — 1 (7).

У за ключ ны гуль ня вы дзень, сён ня, 

ад бу дуц ца два па ядын кі: Гер ма нія — 

Паў ноч ная Ір лан дыя, Ні дэр лан ды — 

Эс то нія. Збор ная Бе ла ру сі ў аў то рак 

у Пад го ры цы пра вя дзе та ва рыс кі матч 

з ка ман дай Чар на го рыі.

2. Бас кет ба ліст кі збор най 

Бе ла ру сі пе ра мож на стар-

та ва лі ў ад бо рач ным тур ні ры чэм-

пі я на ту Еў ро пы 2021 го да. У Ман чэс-

тэ ры па да печ ныя На тал лі Тра фі ма вай 

упэў не на пе рай гра лі ка ман ду Вя лі ка-

бры та ніі з лі кам 90:59. У скла дзе бе-

ла ру сак са май вы ні ко вай ста ла Ма рыя 

Па по ва, якая на бра ла 24 ач кі.

У на ступ ным го дзе бе-

ла рус кі 12 ліс та па да пры-

муць у ся бе до ма поль-

скую дру жы ну, а два за-

ключ ныя ад бо рач ныя па-

ядын кі пра вя дуць у 2021 

го дзе, 4 лю та га до ма з 

ка ман дай Вя лі ка бры та ніі 

і 7 лю та га на вы ез дзе з 

Поль шчай. У ква лі фі ка-

цыі ЧЕ пры ма юць удзел 

33 збор ныя, пу цёў кі ў фі-

наль ную ста дыю жа но ча-

га Еў ра бас ке та атры ма-

юць пе ра мож цы дзевяці 

груп, а так са ма пяць най леп шых ка-

ман даў, якія за ня лі дру гія мес цы.

Фі наль ная част ка 38-га жа но ча-

га чэм пі я на ту кан ты нен та прой дзе ў 

чэр ве ні 2021 го да на арэ нах Іс па ніі і 

Фран цыі, ка ман ды якіх вы зва ле ныя 

ад ква лі фі ка цыі.

Бас кет ба ліст кі юні ёр скай збор най 

Бе ла ру сі (U-18) ста лі пе ра мож ца мі 

між на род на га тур ні ру 

па мя ці Ся мё на Ха ліп-

ска га, які прай шоў у 

Мін ску. У за ключ ным 

мат чы спа бор ніц тваў 

на шы дзяў ча ты пе ра-

маг лі ад на го дак з укра-

ін скай ка ман ды «Ін тэр-

хім» з лі кам 90:69 і за-

ня лі пер шае мес ца.

3. Брэсц кі ганд-

боль ны клуб 

імя Мяш ко ва па цяр-

пеў сё мае па ра жэн-

не на гру па вым эта пе Лі гі чэм пі ё-

наў. У гас ця вым па ядын ку 8-га ту ра 

гру пы В БГК прай граў вен гер ска му 

«Весп рэ му» — 25:31. На ступ ны матч 

бе ла рус кі клуб пра вя дзе 23 ліс та па да 

на сва ёй арэ не су праць «Вар да ра». 

У плэй-оф Лі гі чэм пі ё наў вый дуць па 

шэсць най леп шых ка ман даў з дзвюх 

па пя рэд ніх груп.

Ганд ба ліс ты мінск ага СКА са сту пі лі 

ня мец ка му клу бу «Райн Лё вен» у да-

маш нім мат чы 3-га ква лі фі ка цый на га 

раў нда ро зыг ры шу Куб ка ЕГФ — 28:32. 

«Не зу сім сён ня спра ві лі ся. Ду маю, на 

сва ёй пля цоў цы маг лі згу ляць лепш. 

У пер шым тай ме вы лу чы лі на пе рад 

Ва ню Броў ку, і гэ та да па маг ло тро-

хі раз бу рыць па зі цый нае на ступ лен-

не гас цей. Штось ці за кры лі, штось ці 

згу бі лі — план спра ца ваў пра цэн таў 

на сем дзе сят, — ад зна чыў га лоў ны 

трэ нер СКА Ігар ПА ПРУ ГА. — Па-

ста ра ем ся мак сі маль на эфек тыў на 

вы ка рыс таць два дні і пад рых та вац-

ца да гуль ні ў Ман гей ме». Па яды нак у 

ад каз за вы хад у гру па вы этап дру го га 

па ран гу кан ты нен таль на га клуб на га 

тур ні ру ад бу дзец ца 20 ліс та па да.

Ганд ба ліст кі «БНТУ-Бе лАЗ» двой-

чы прай гра лі іс пан ска му «Гра наль ер-

су» і за вяр шы лі вы ступ лен не ў Куб ку 

вы клі ку.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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