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Для ама та раў фо та ар га ні-

за та ры ства ры лі не каль кі 

ма ляў ні чых фо та зон. Сваю 

ра бо ту ў фан-зо не па ча лі і 

пунк ты гра мад ска га хар ча-

ван ня, на цы я наль ную кух-

ню ў дзень ад крыц ця прад-

ста ві лі па соль ствы Тур цыі 

і Іта ліі. Ту рэц кія ку ха ры 

ад зна чы лі, што асаб лі вай 

па пу ляр нас цю ў бе ла ру-

саў ка рыс та юц ца іх на цы-

я наль ныя пры сма кі. А вось 

у гас цей ста лі цы на ад ва рот 

по пыт быў на бе ла рус кую 

кух ню, так са ма прад стаў ле-

ную ў фан-зо не.

Шмат люд на бы ло ў зо не 

про да жу су ве нір най пра дук-

цыі: най боль шым по пы там 

тут ка рыс та юц ца фі гур кі 

і мяк кія цац кі ў вы гля дзе 

та ліс ма на Гуль няў лі ся ня-

ці Ле сі ка, а так са ма май кі 

і маг ні ты, менш па куль куп-

ля юць за плеч ні кі і сум кі. 

Пры ем на, што ў су ве нір ных 

кра мах мож на за ўва жыць як 

бе ла ру саў, так і пры ез джых 

гас цей.

«Бе ла рус кая ста лі ца 

асаб лі ва пры го жая ле там. 

Вы дат на, што мы ра зам 

змо жам паў дзель ні чаць у 

гэ тым гран ды ёз ным спар-

тыў ным свя це, — ад зна-

чае вы ка наў чы ды рэктар 

ІІ Еўрапей скіх гуль няў 

Сай ман КЛЕГ. — Гэта 

вель мі важ ны мо мант у 

спар тыў най гіс то рыі не 

толь кі Еў ро пы, але і Бе-

ла ру сі. Ха чу вы ка заць вя-

лікую па дзя ку ўсім, хто 

пры няў удзел у ар га ні за-

цыі ІІ Еў ра пей скіх гуль няў: 

Ды рэк цыі, Мін ску, Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та, Прэ-

зі дэнту».

У дзён ны час у фан-зо-

нах бу дуць транс лі ра ваць 

спа бор ніц твы Гуль няў, 

най леп шыя мо ман ты спар-

тыў ных спа бор ніц тваў і ме-

даль ных цы ры мо ній, а па 

ве ча рах тут раз гор нуц ца 

кан цэрт ныя пля цоў кі, дзе 

вы сту пяць най леп шыя 

вы ка наў цы і ка лек ты вы. 

Да лей у пра гра ме ра бо-

ты фан-зо ны ка ля Па ла ца 

спор ту прэ зен та цыі НА Каў 

кра ін — удзель ніц Еў ра пей-

скіх гуль няў, так са ма там 

бу дуць прад стаў ле ны на-

цы я наль ныя кух ні, ра мёст-

вы, тэ ат раль ныя ка лек ты-

вы і спар тыў ныя да сяг нен ні 

гэ тых кра ін.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ула дзі мір Са мсо наў — 
ка пі тан і сця га но сец

Та кое ра шэн не бы ло пры ня та на агуль ным 
схо дзе ў шта бе бе ла рус кай ка ман ды 

ў Вёс цы ат ле таў
Ка пі та нам бе ла рус кай ка ман ды і сця га нос цам на шай 

дэ ле га цыі ў час цы ры мо ніі ад крыц ця ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў абра ны сла ву ты гу лец у на столь ны тэ ніс 

удзель нік шас ці Алім пій скіх гуль няў, трох ра зо вы ўла-

даль нік Куб ка све ту, ула даль нік пры за «Fаіr рlау», 

шмат ра зо вы чэм пі ён і пры зёр чэм пі я на таў Еў ро пы і 

све ту Ула дзі мір Са мсо наў.

«У Бе ла ру сі шмат вы дат ных спарт сме наў, вар тых быць 

сця га нос цам і ка пі та нам. І гэ та вель мі вя лі кі го нар для мя не, 

я ўдзяч ны за да вер і па ва гу да на ша га ві ду спор ту, — ад зна-

чыў паз ней сам Ула дзі мір. — Так са ма ха цеў бы па жа даць 

усім уда чы на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях. На ўрад ці ва ўсіх нас 

бу дзе яшчэ адзін шанц удзель ні чаць у спа бор ніц твах та ко-

га ўзроў ню ў ся бе до ма, по бач з на шы мі сем' я мі, род ны мі і 

бліз кі мі. Усім жа даю вя лі кіх пе ра мог!»

Клят ву ад імя ўсіх спарт сме наў пад час цы ры мо ніі ад-

крыц ця бу дзе за чыт ваць пе ра мож ца І Еў ра пей скіх гуль няў 

у жа но чай ба раць бе Ва сі лі са Мар за люк. «Пер шая рэ ак цыя 

на гэ та ра шэн не — міль ён пы тан няў. Ці ка віў змест пра-

мо вы, у чым я бу ду адзе тая, хто мне да па мо жа з ар га ні-

за цы яй, — дзе ліц ца эмо цы я мі Ва сі лі са. — Ка лі атры ма ла 

ад ка зы, прый шло хва ля ван не. Для мя не гэ та вя лі кі го нар, 

і я збя ру ўвесь на строй, каб зра біць усё пра віль на і пры го-

жа. Вель мі ра да гэ та му ра шэн ню і га на ру ся, што вы бра лі 

ме на ві та мя не».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Дай джэстДай джэст

Пляцоўка ад па чын ку з на стро емПляцоўка ад па чын ку з на стро ем

«Российская га зе та»
Мер ны рытм жыц ця і лет ні рэ лакс — 

гэ та не пра Мінск у дру гой па ло ве чэр-

ве ня. 21 чэр ве ня ў бе ла рус кай ста лі цы 

ад кры ва юц ца ІІ Еў ра пей скія гуль ні, і 

го рад ужо за поў не ны заў зя та ра мі і 

транс пар там з сім во лі кай гэ та га най-

буй ней ша га між на род на га фо ру му з 

удзе лам больш чым 5000 ат ле таў з 

50 кра ін. Зда ец ца, што на сель ніц тва 

го ра да з 21 да 30 чэр ве ня па вя лі чыц ца 

як мі ні мум удвая.

«Известия» (Ра сія)
На ІІ Еў ра пей скіх гуль нях, якія стар ту-

юць у пят ні цу ў Мін ску, ра сій скія спарт-

сме ны ма юць на мер па ка заць най леп-

шыя вы ні кі ў боль шас ці дыс цып лін.

— Збі ра ем ся па зма гац ца за пер шае 

мес ца ў агуль на ка манд ным за лі ку — 

усё для гэ та га ў нас ёсць, — ад зна-

чыў прэ зі дэнт Алім пій ска га ка мі тэ та 

Ра сіі Ста ні слаў Па здня коў. — Усе на-

шы спарт сме ны на стро е ны сур' ёз на. 

І склад у нас па да браў ся моц ны. На-

прык лад, у Мін ску за Ра сію вы сту пяць 

18 ча ла век, якія за ва я ва лі за ла тыя 

ме да лі на І Еў ра пей скіх гуль нях, што 

прай шлі ча ты ры га ды та му ў Ба ку.

Le soіr.be (Бель гія)
Трыц цаць тры з пя ці дзе ся ці спарт-

сме наў збор най Бель гіі, якія спа бор-

ні ча юць у Мін ску, пры бы лі ў бе ла рус-

кую ста лі цу пад яс ным сон цам. Ся род 

іх бы лі, у пры ват нас ці, дзю да іст Та ма 

Ні кі фа роф, дзе ю чы чэм пі ён Еў ро пы ў 

ва зе 100 кг, і Са мі Шу шы, ві цэ-чэм пі-

ён Еў ро пы (81 кг). Шар лін Ван Снік, 

ула даль ні ца за ла то га ме да ля пер шых 

Еў ра пей скіх гуль няў, пры еха ла з Па ры-

жа, дзе яна пра жы ла не каль кі га доў. 

Ат ле таў, трэ не раў і кі раў ніц тва Алім-

пій ска га і Між фе дэ раль на га ка мі тэ та 

Бель гіі су стрэў у аэ ра пор це кі раў нік 

мі сіі Герт Ван Лой, які ўжо не каль кі 

дзён зна хо дзіц ца на мес цы. «Мы вель-

мі доб ра ўлад ка ва лі ся, і ар га ні за цыя 

доб рая. Нам ня ма на што скар дзіц-

ца», — ска заў Ван Лой.

SPUTNІK (Эстония)
Шмат лі кая дэ ле га цыя збор най Эсто-

ніі ад пра ві ла ся на ІІ Еў ра пей скія гуль ні 

ў го рад Мінск з Та лін ска га аэ ра пор та. 

Эс тон скія спарт сме ны ля цяць у ста лі цу 

Бе ла ру сі з больш чым рэ аль ны мі на-

дзея мі на пос пех. Кан ку рэн цыя вель-

мі вы со кая, але на ват з улі кам та кой 

кан ку рэн цыі прад стаў ні кі роз ных ві даў 

спор ту з Эс то ніі га то выя па зма гац ца 

за ме да лі.

Што пі шуць пра Еў ра пей скія гуль ні 
за меж ныя СМІ

Усе спар тыў ныя 
сця гі да нас
У Лі ё не ра зы гра лі бі ле ты 
на ІІ Еў ра пей скія гуль ні

У Фран цыі ад бы ла ся про маак цыя ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў. Як па ве да мі лі ў Па соль стве 

Бе ла ру сі ў Фран цыі, гос ці па зна ё мі лі ся з Мін-

скам і пад рых тоў кай Бе ла ру сі да ад ной з га лоў-

ных спар тыў ных па дзей Еў ро пы пад час пад-

ра бяз най прэ зен та цыі; да ве да лі ся пра мес цы 

і спо са бы про да жу бі ле таў, рас клад спа бор-

ніцтваў і куль тур ных ме ра пры ем стваў, а так са-

ма пра маг чы мас ці эка на міч на га су пра цоў ніц-

тва і ту рыс тыч ны па тэн цы ял Сі ня во кай.

Ад па вед ную ат мас фе ру за бяс пе чы лі вы-

ступ лен не бе ла рус кай цым ба ліст кі На стас сі 

Лу не вай і вер ні саж тво раў бе ла рус кіх мас та-

коў, што жы вуць у Фран цыі: Іры ны Ко та вай, 

Воль гі Дзем кі най, На тал лі Аль хо вай і Алі ны 

Аль хо вай.

За ці каў ле насць у на вед валь ні каў вы клі каў 

ро зыг рыш бі ле таў на спар тыў ныя спа бор-

ніцтвы. У про маак цыі ўзя лі ўдзел прэ зі дэнт 

Алім пій ска га ка мі тэ та рэ гі ё на Авернь — Ро-

на — Аль пы, кі раў нік ад мі ніст ра цыі 7-й акру-

гі Лі ё на, а так са ма біз нес ме ны, спар тыў ныя 

функ цыя не ры, ту рыс тыч ныя апе ра та ры, жур-

на ліс ты, прад стаў ні кі бе ла рус кай ды яс па ры.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Са праў ды бу дзе ў нас го ра ча, 

але з даж джа мі і на валь ні ца-

мі, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван-

ня і ма ні то рын гу на ва коль на-

га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У су бо ту ат мас фер ны фронт 

пры ня се ня ўстой лі вае на двор'е, 

з вя лі кі мі кант рас та мі тэм пе ра тур. 

На боль шай част цы тэ ры то рыі ча-

ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы 

роз най ін тэн сіў нас ці. Мес ца мі пра-

гры мяць на валь ні цы. Уна чы бу дзе 

ад плюс 15 да плюс 21 гра ду са, 

удзень — 20—27 цяп ла. Мес ца мі, 

пе ра важ на па паў днё вым ус хо дзе, 

па вет ра пра грэ ец ца да плюс 28—

33 гра ду саў. Фран таль ны раз дзел 

пе ра мес ціц ца на паў днё вы ўсход 

кра і ны ў ня дзе лю, а за фрон там 

рас паў сю дзіц ца больш све жае 

па вет ра з Бал ты кі. Пе ра важ на па 

паўд нё ва-ўсход няй па ло ве кра і ны 

ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж-

джы, мес ца мі на валь ні цы. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

плюс 11 гра ду саў па паў ноч ным 

за ха дзе да плюс 20 гра ду саў па 

паў днё вым ус хо дзе кра і ны. Днём 

бу дзе ў асноў ным 19—26 цяп ла, 

толь кі па паў днё вым ус хо дзе — 

27—31 гра дус вы шэй за нуль.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў 

ай чын ных сі ноп ты каў, у па ня дзе-

лак на двор'е ў паў ноч на-за ход няй 

част цы кра і ны аб умо віць воб ласць 

па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, 

па паўд нё ва-ўсход няй па ло ве за ха-

ва ец ца ўплыў ат мас фер на га фрон-

ту. Мес ца мі па паў днё вым ус хо дзе 

кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы, маг чы мыя на валь ні цы. 

Уна чы ча ка ец ца 12—19 цяп ла, 

удзень — ад плюс 20 гра ду саў па 

паў ноч ным за ха дзе да плюс 32 па 

паў днё вым ус хо дзе кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'еНа двор'е

Спя ко та пра цяг ва ец ца
Гэ та яшчэ доб ра, 

што апад кі ак тыў на пры сут ні ча юць


