
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Пракопа.

К. Андрэя, Віктара, 
Данеля.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.06 21.25 16.19

Вi цебск — 4.49 21.21 16.32

Ма гi лёў — 4.56 21.15 16.19

Го мель — 5.00 21.04 16.04

Гродна — 5.23 21.39 16.16

Брэст — 5.31 21.32 16.01

Месяц
Маладзік 20 ліпеня.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ
— Ой, не трэ ба мя не ўга-

вор ваць, я i так па га джу ся!

— За весь што ры, а по-

тым за крый рот — i зра бi 

ноч да ве ча ра.

Як за пэў нi вае Iва на вiч, 

пяць дзя сят гра маў кань я ку 

за вя чэ рай — гэ та не толь кi 

ка рыс на, але яшчэ i ма ла.

Па рын ку iдзе стат ная да-

ма. Сле дам за два кро кi з 

дзвю ма зда ро вы мi авось ка-

мi пля цец ца ху дзюшчы муж. 

За ад ну з аво сек тры ма ец ца 

хлоп чык.

Муж чы на яму ка жа:

— Сё ма, па вер май му 

сум на му во пы ту: нi ко лi не 

жа нi ся!

Хлоп чык пе ра жоў вае ска-

за нае, ка лу па ю чы ся ад ным 

паль чы кам сва бод най ру кi ў 

но се, по тым за дае слуш нае 

пы тан не:

— Та та, а з кiм я та ды бу-

ду дзя лiц ца сва iм сум ным 

во пы там?
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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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21 ЛІ ПЕ НЯ

1860 год — на ра дзіў ся Ан тон Іо-

сі фа віч Ка мен скі, бе ла рус-

кі гра фік, жы ва пі сец. Твор часць звя за на 

з мас тац кім жыц цём Бе ла ру сі і Поль шчы. 

Cкончыў Пе цяр бург скую ака дэ мію мас-

 тац тваў. У 1885—1890 га дах жыў у ра да-

вой ся дзі бе Яры лаў ка. З 1891-га — у Па ры жы, дзе ву-

чыў ся ў ака дэ міі Жуль е на. Су пра цоў ні чаў з вар шаў скі мі 

і ві лен скі мі ча со пі са мі, ілюст ра ваў тво ры рус кіх і поль скіх 

пісь мен ні каў. Ства рыў шэ раг парт рэ таў, се рыі лі таг ра фій 

«Бе ла веж ская пу шча», «Дух рэ ва лю цы я не ра» і ін шых.

1905 год — на ра дзіў ся Ян-

ка (Іван Іва на віч) Боб-

рык, бе ла рус кі па эт. Быў на ву ко вым 

су пра цоў ні кам Дзяр жаў най ака дэ міі 

мас тацт ва знаў ства ў Ле нін гра дзе, 

пра ца ваў у Бел дзярж кі но. Аў тар 

паэ мы «Га лі на», збор ні ка вер шаў 

«Пун со вае ран не» (ра зам з Але сем 

Зво на кам і Ян кам Ту мі ло ві чам). Пі-

саў на ры сы па гіс то рыі кі но. За гі нуў у 

бла кад ным Ле нін гра дзе ў 1942-м.

1620 год — на ра дзіў ся Жан Пі-

кар, фран цуз скі аст ра ном. 

Вы ме раў ду гу па рыж ска га ме ры ды я на 

па між Па ры жам і Амье нам. Прый шоў да 

вы сно вы, што Зям ля не мае дак лад най 

фор мы ша ра. Вы даў пер шы аст ра на міч ны што год нік 

(1679).

1910 
год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Аляк санд ра віч 

Ся роў, ра сій скі жы ва пі сец і гра фік, на род-

ны мас так СССР. Аў тар гіс та рыч ных кар цін «Ха да кі ва 

У. І. Ле ні на», «Дэ крэт аб мі ры» і ін шых. Лаў рэ ат Ста лін-

скай прэ міі.

1920 
год — на ра дзіў ся Ісак Стэрн, аме ры кан скі 

скры пач. Ін тэр прэ та тар тво раў Ба ха, Бет-

хо ве на, Брам са і ін шых кам па зі та раў.

1925 
год — на ра дзіў ся 

Глеб Аляк санд ра віч 

Стры жэ наў, ра сій скі ак цёр тэ ат ра 

і кі но, за слу жа ны ар тыст РСФСР. 

Зды маў ся ў філь мах «Со рак хві -

лін да сві тан ня», «Ня ўлоў ныя мсці ў-

цы», «Мі сія ў Ка бу ле», «Дні Тур-

 бі ных».

У той жа дзень СССР да лу чыў ся 

да Між на род най мет рыч най кан вен-

цыі, за клю ча най у Па ры жы 20 мая 

1875-га.

СЕ НЕ КА:

«Да ста рас цi я кла па цiў ся пра тое, каб 

доб ра жыць, а ў ста рас цi кла па чу ся аб тым, 

каб хо ра ша па мер цi».

У што тыд нё вым спар-

тыў ным агля дзе «Звяз-

ды» рас каз ва ем пра 

най больш ак ту аль ныя 

па дзеі вы хад ных.

1. Плыў чы ха На стас ся 

Шкур дай па бі ла свой рэ-

корд на дыс тан цыі 100 м 

на спі не ў чац вёр ты дзень 

Куб ка і пер шын ства Бе ла-

ру сі па пла ван ні. Яна па-

ка за ла час 59,08 сек. Па-

пя рэд ні вы нік скла даў 1 хв. 

0,59 сек. Дру гое мес ца на 

гэ тай дыс тан цыі за ня ла 

На стас ся Ку ля шо ва — 1 хв. 

2,34 сек. За мкну ла трой ку 

лі да раў Тац ця на Кля цо ва 

(1 хв. 3,61 сек.).

Ку бак і пер шын ства Бе-

ла ру сі па пла ван ні са бра лі 

340 спарт сме наў. У спа бор-

ніц твах удзель ні ча лі і лі да-

ры на цы я наль най ка ман ды 

Бе ла ру сі. Асноў ныя за да чы, 

якія ста віў трэ нер скі склад 

на спа бор ніц твы, — па-

гля дзець фі зіч ную фор му 

спарт сме наў і зра зу мець, да 

ча го ка ман да па ды хо дзіць 

пад ка нец го да. На га да ем, 

у бе ла рус кіх плыў цоў ужо 

ёсць пяць алім пій скіх лі цэн-

зій: Ільі Шы ма но ві ча, Мі кі ты 

Цмы га, На стас сі Шкур дай, 

а так са ма ў кам бі на ва най 

муж чын скай і зме ша най эс-

та фе тах. У пла нах — за ва я-

 ваць яшчэ ад трох да пя ці 

пу цё вак на Гуль ні.

2. За вяр шы лі ся мат-

чы 18-га ту ра чэм пі я на ту 

кра і ны па фут бо ле. Жо-

дзін скае «Тар пе да-Бе лАЗ» 

і мін скае «Ды на ма» згу ля лі 

ўні чыю 0:0, з та кім жа лі кам 

за вяр шыў ся і матч гро дзен-

ска га «Нё ма на» з са лі гор-

скім «Шах цё рам».

Вы ні кі ін шых су стрэч гэ-

та га ту ра: «Мінск» — «Энер-

ге тык-БДУ» — 2:1, «Ві-

цебск» — «Сма ля ві чы» — 

1:0, «Га ра дзея» — «Бел-

шы на» (Баб руйск) — 2:1, 

«Слуцк» — «Іс лач» — 2:1, 

«Рух» (Брэст) — БА ТЭ — 

0:3. Матч «Сла вія» (Ма-

зыр) — «Ды на ма» (Брэст) 

пе ра не се ны на паз ней шы 

тэр мін.

Тур нір нае ста но ві шча: 

БА ТЭ — 34 ач кі (18 мат-

чаў), «Шах цёр» — 34 (18), 

«Нё ман» — 31 (17), «Энер-

ге тык-БДУ» — 29 (18), «Тар-

пе да-Бе лАЗ» — 27 (18), 

«Ды на ма» (Мінск) — 

27 (18), «Ды на ма» (Брэст) — 

26 (16), «Ві цебск» — 26 (18), 

«Рух» — 25 (18), «Іс лач» — 

23 (18), «Сла вія» — 22 (17), 

«Слуцк» — 21 (17), «Га ра-

дзея» — 19 (18), «Мінск» — 

18 (16), «Сма ля ві чы» — 

14 (17), «Бел шы на» — 10 (18).

Спіс най леп шых бам бар-

дзі раў уз на чаль вае Джа сур-

бек Ях шы бо еў («Шах цёр»), 

які за біў дзе сяць мя чоў. На-

ступ ны тур прой дзе з 24 да 

26 лі пе ня.

3. У чэм пі я на це Бе ла-

ру сі па пляж ным фут-

бо ле вы зна чы лі ся ўсе 

са іс каль ні кі ўзна га род. 

У вы ра шаль най се рыі за 

«зо ла та», як і год та му, су-

стрэ нуц ца дзе ю чы чэм пі ён 

кра і ны «Грод на абл спорт» і 

«Кі раўск-СДЮ ШАР». У паў-

фі наль ных мат чах 13-га на-

цы я наль на га пер шын ства ў 

Кі раў ску гас па да ры двой чы 

пе рай гра лі «Шчу чын» — 4:0 

і 6:4. Гро дзен ская ка ман да 

не па кі ну ла шан цаў са пер ні-

кам з «Брэс та» — 4:0 і 9:3. 

Ня ўдач ні кі паў фі наль ных 

ба та лій праз ты дзень па-

спра ча юц ца за брон за выя 

ме да лі.

За ключ ны тур чэм пі я-

на ту Бе ла ру сі па пляж ным 

фут бо ле, пас ля яко га вы-

зна чац ца пры зё ры, прой дзе 

25—26 лі пе ня ў Шчу чы не.

На га да ем, са мым ты-

ту ла ва ным бе ла рус кім 

клу бам з'яў ля ец ца ба ры-

саў скі БА ТЭ: ён сем ра-

зоў ста на віў ся чэм пі ё нам 

кра і ны. У двух па пя рэд ніх 

пер шын ствах за пар «зо ла-

 та» за ва я ваў «Грод на-

 абл спорт». Так са ма два 

ты ту лы ў ак ты ве мін скай 

ка ман ды «Па сат-Пласт», 

адзін раз чэм пі ё нам ста на-

віў ся свет ла гор скі ЦКК.

4. На па ся джэн ні 136-й 

се сіі Між на род на га алім-

пій ска га ка мі тэ та за цвер-

джа ны рас клад на бу ду-

чыя лет нія Гуль ні XXXІІ 

Алім пі я ды ў То кіа. Прад-

стаў ні кі ар га ні за цый на га 

ка мі тэ та «То кіа-2020» у 

сва ім дак ла дзе ад зна чы-

лі вы со кую га тоў насць да 

пра вя дзен ня Гуль няў, ня-

гле дзя чы на аб ста ві ны, якія

вы му сі лі пе ра нес ці іх з 2020-га 

на 2021 год. Япон скі бок 

так са ма змог па цвер дзіць 

вы ка ры стан не пад час спа-

бор ніц тваў усіх 43 аб' ек таў, 

якія бы лі аран да ва ны для 

стар таў у 2020-м. Най боль-

шыя цяж кас ці вы клі ка ла 

Алім пій ская вёс ка, ква тэ-

ры ў якой на 2021 год бы-

лі пра да дзе ныя. Прэ зі дэнт 

МАК То мас Бах вы ка заў 

па дзя ку ар га ні за та рам за 

іх на ма ган ні ў пад рых тоў-

цы. «Алім пій ская вёс ка — 

сэр ца Алім пій скіх гуль няў, 

а мес ца пра вя дзен ня — ду-

ша Гуль няў. Ат ле ты з уся-

го све ту зноў бу дуць жыць 

ра зам пад ад ным да хам у 

Алім пій скай вёс цы, ра зам 

абе даць, ра зам свят ка ваць, 

ра зам аб мяр коў ваць стар-

ты. Зроб ле ная за апош ні 

час ра бо та — свед чан не 

па спя хо вай пра цы арг ка мі-

тэ та і спец гру пы МАК. Нам 

удас ца пра вес ці яр кія і за па-

мі наль ныя Гуль ні», — за явіў 

прэ зі дэнт МАК.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

УСЁ ХУТ ЧЭЙ І ХУТ ЧЭЙ
На стас ся Шкур дай уста на ві ла чар го вы рэ корд


