
У адэ скай абут ко вай 

кра ме:

— Та ва рыш пра да вец, я 

па да браў жон цы туф лі, але 

су мня ва ю ся, ці па ды дзе па-

мер. Што вы па ра і це?

— Мы так не ра ім. Пры-

ходзь це з на гой.

Сум ныя на ві ны 

ЧС для збор най 

Ра сіі па фут бо ле.

С т а  д ы  ё  н ы 

ўсё ж да бу да ва лі, 

гу ляць усё ж да-

вя дзец ца...

Ху дзень кі ін тэ-

лі гент вяр та ец ца 

да до му, а жон ка ў 

лож ку з па лю боў-

ні кам. Па лю боў-

нік устае з лож ка 

і аказ ва ец ца гра-

мі лай у два мет ры 

рос там і паў та ра ў 

пля чах. Ін тэ лі гент, 

да ста ю чы піс та-

лет:

— Гэ та доб ра, што вы та кі 

вя лі кі, а то я аку ля ры на ра-

бо це за быў ся.

Но вы спо саб па ху дзен-

ня за тры дні!

Мож на ес ці ўсё! З ля-

леч на га по су ду і не па-са-

праўд на му!

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра чэм пі я нат све ту па ха кеі, які 

за вяр шыў ся ў Да ніі, фі нал Куб ка 

кра і ны па фут бо ле і ін шыя на-

ві ны.

1. Ха ке іс ты збор най Шве цыі 

за ва я ва лі за ла тыя ме да лі 

чэмпія на ту све ту па ха кеі. У фі-

наль ным на пру жа ным па ядын ку яны 

абы гра лі швей цар цаў у се рыі бу лі таў 

з лі кам 3:2.

Збор ная Шве цыі аба ра ні ла ты тул 

чэм пі ё на све ту, які яна вый гра ла ў 

2017 го дзе. Скан ды наў ская дру жы на 

11-ы раз у сва ёй гіс то рыі ста ла ўла-

даль ні цай за ла тых уз на га род су свет-

на га фо ру му.

На га да ем, збор ная Бе ла ру сі на 

сё лет нім тур ні ры за ня ла 15-е мес ца 

і апус ці ла ся ды ві зі ё нам ні жэй. Ужо ў 

на ступ ным го дзе ка ман да па спра буе 

вяр нуц ца ў элі ту. Прэ зі дэнт Між на-

род най фе дэ ра цыі ха кея Рэ нэ Фа-

зель упэў не ны ў тым, што збор ная 

Бе ла ру сі здо лее вяр нуц ца з пер ша-

га ды ві зі ё на. «Яна аба вяз ко ва бу дзе 

гу ляць на да маш нім чэм пі я на це све-

ту ў 2021 го дзе. Па-пер шае, у мя не 

ня ма су мнен няў, што бе ла ру сы са мі 

змо гуць вяр нуц ца ў элі ту. Па-дру гое, 

ка лі рап там гэ та га не ад бу дзец ца, ка-

ман дзе бу дзе да дзе на спе цы яль ная 

«грын-кар та». Ча сам вы лет з элі ты 

мо жа на ват пай сці на ка рысць і даць 

штур шок раз віц цю ха кея ў кра і не», — 

ска заў Фа зель.

2. Брэсц кае «Ды на ма» трэ ці раз 

у сва ёй гіс то рыі пе ра маг ло ў 

Куб ку Бе ла ру сі, пе рай граў шы ба ры-

саў скі БА ТЭ з лі кам 3:2. Ра ней яны 

за ва ёў ва лі га на ро вы тра фей у 2007 

і 2017 га дах. Зна ка мі ты ар ген цін скі 

фут ба ліст Ды е га Ма ра до на ў ві дэа па-

слан ні ў сац сет ках па він ша ваў фут ба-

ліс таў брэсц ка га «Ды на ма» з пе ра мо-

гай у тур ні ры. «Він шую ма іх хлоп цаў 

з «Ды на ма-Брэс та» з за ва я ван нем 

Куб ка кра і ны», — ад зна чыў ён.

На га да ем, ар ген ці нец пад пі саў 

трох га до вы кант ракт з фут боль ным 

клу бам «Ды на ма-Брэст» і ўсту піў на 

па са ду стар шы ні праў лен ня клу ба. 

Ды е га Ма ра до на бу дзе зай мац ца 

пы тан ня мі стра тэ гіч на га раз віц ця ка-

ман ды, а так са ма ўза е ма дзей ні чаць з 

усі мі яго струк тур ны мі пад раз дзя лен-

ня мі, уклю ча ю чы дзі ця чую ака дэ мію. 

Ма ра до на пры сту піць да сва іх паў на-

моц тваў пас ля за кан чэн ня чэм пі я на ту 

све ту ў Ра сіі.

3. Ганд ба ліст кі «БНТУ-Бе лАЗ» 

ста лі ўла даль ні ца мі Куб ка Бе-

ла ру сі, у фі наль ным мат чы мін чан кі 

абы гра лі «Го мель» — 30:27.

Ра ней «БНТУ-Бе лАЗ» стаў чэм пі ё-

нам Бе ла ру сі, апя рэ дзіў шы «Го мель», 

які два апош нія се зо ны быў ула даль-

ні кам «зо ла та».

4. Бас кет ба ліст кі «Цмо кі-Мінск» 

дру гі год за пар ста лі пе ра-

мож ца мі жа но ча га чэм пі я на ту Бе-

ла ру сі. У трэ цім па ядын ку фі наль най 

се рыі ка ман да абы гра ла са пер ніц з 

мінск ага «Га ры зон та» — 86:62. У двух 

па пя рэд ніх мат чах вы ра шаль най се-

рыі да трох пе ра мог «Цмо кі» так са ма 

бы лі мац ней шыя — 75:63 і 73:47.

5. Бе ла рус кія ва лей ба ліст кі з 

пе ра мо гі над Сла ва кі яй (3:2) 

стар та ва лі ў ро зыг ры шы Еў ра лі гі. 

Свой на ступ ны матч дзяў ча ты пра-

вя дуць 23 мая. У Мін ску на пля цоў цы 

«Чы жоў ка-Арэ ны» са Сла ва кі яй, а ў 

трэ цім ту ры 26 мая пры муць у ся бе 

до ма Іс па нію. Жа но чая на цы я наль-

ная ка ман да ра ней най больш вы со-

ка га вы ні ку ў Еў ра лі зе да ма га ла ся 

ў 2017 го дзе, ка лі за ня ла шос тае 

мес ца.

Муж чын ская збор ная Бе ла ру сі пе-

ра маг ла Ал ба нію з лі кам 3:0 у пер шым 

ту ры «ся рэб ра най» Еў ра лі гі. На ступ-

ны матч хлоп цы пра вя дуць 23 мая, у 

Мін ску на шы ва лей ба ліс ты пры муць 

са пер ні каў з Хар ва тыі, а за вер шаць 

да маш нюю се рыю 26 мая па ядын кам 

з Венг ры яй.

6. Алі на Та лай пе ра маг ла на між-

на род ным тур ні ры Great Cіty 

Games у анг лій скім Ман чэс тэ ры. 

У за бе гу на 100 м з бар' е ра мі яна па-

ка за ла вы нік 12,74 сек.

Больш вы со кі вы нік з бе ла рус кіх 

бар' е рыс так па ка за ла Эль ві ра Гер ман, 

якая 13 мая ў фран цуз скім Ман жэ ро не 

пра бег ла за 12,73 сек., уста на віў шы 

аса біс ты рэ корд.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Іосіфа, Ісая, Мікалая.

К. Алены, Рыты, Юліі, 
Рамана, Урбана, Эміля, 
Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.57 21.17 16.20

Вi цебск — 4.39 21.13 16.34

Ма гi лёў — 4.46 21.07 16.21

Го мель — 4.51 20.56 16.05

Гродна — 5.13 21.31 16.18

Брэст — 5.22 21.24 16.02
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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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УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра ў 6.49.

Месяц у сузор’і Дзевы.

22 МАЯ

1896 год — на ра дзіў ся (в. Ба-

бы ні чы, ця пер у Сло нім-

скім ра ё не) Мі ка лай Сі да ра віч Ула сік, 

адзін з кі раў ні коў ор га наў дзярж бяс пе-

кі СССР, ге не рал-лей тэ нант. Удзель-

нік Пер шай су свет най і гра ма дзян скай 

вой наў. З 1919 года — у ор га-

нах ВЧК-АД ПУ, у 1927—1931 га-

дах — ад каз ны за ахо ву Крам-

ля, з 1931-га — на чаль нік ахо вы 

І. Ста лі на, у 1947—1952 га дах 

на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

ахо вы МДБ СССР. З 1952-га — 

на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен-

ня па праў ча-пра цоў ных ла ге раў 

у г. Асбест Свярд лоў скай воб лас-

ці. У 1952 годзе рэ прэ са ва ны. Па-

мёр у 1967 го дзе. Рэ абі лі та ва ны 

у 2000 і 2003 га дах.

1900 год — на ра дзіў ся (в. Іза ба лё ва, ця пер у Пу-

ха віц кім ра ё не) Мі ка лай Іва на віч Кас пя ро-

віч, бе ла рус кі эт ног раф, края знаў ца, мо ва знаў ца, мас-

тацт ва знаў ца, лі та ра ту раз наў ца. З 1921 го да — ін струк тар 

Нар ка мас ве ты БССР, ін спек тар Слуц ка га, Ві цеб ска га ад-

дзе лаў на род най асве ты. З 1926-га — на ву ко вы сак ра тар 

Цэнт раль на га бю ро края знаў ства пры Ін бел куль це, сак ра-

тар края знаў ча га ча со пі са «Наш край». Вы ву чаў лек сі ку 

бе ла рус кай мо вы, фальк лор, гіс то рыю ар хі тэк ту ры, на ву кі, 

тэ ат ра. Не ка то рыя пра цы пры све ча ны вы ву чэн ню Ві цеб-

шчы ны. Аў тар ра бот «На род ны ар на мент», «Бе ла рус кая 

куль ту ра», «Края знаў ства», «Ві цеб ска га кра ё ва га слоў ні-

ка» і інш. У 1930 і 1937 гадах рэ прэ са ва ны. Рэ абі лі та ва ны 

ў 1958 го дзе.

1928 год — на ра дзіў ся Ар кадзь Дзміт ры е віч За-

крэў скі, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не тэх ніч най 

кі бер не ты кі і ін фар ма ты кі, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру-

сі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар. За сна валь нік на ву-

ко вай шко лы ла гіч на га пра ек та ван ня. Аў тар больш як 470 

на ву ко вых прац па тэ о рыі аў та ма таў, ло гі ка-кам бі на тор ных 

ме та дах у тэх ні цы і ін фар ма ты цы. Па мёр у 2014 го дзе.

1938 год — на ра дзі ла ся (в. Ка ра ні, ця пер у Смар-

гон скім ра ё не) Ма рыя Пят роў на Жа бін ская, 

бе ла рус кая мас тач ка ў га лі не дэ ка ра тыў на-пры клад но га 

мас тац тва, мас тацт ва знаў ца. Аў тар-скла даль нік аль бо-

маў, ка та ло гаў, ме та дыч ных да па мож ні каў і ілюст ра цый 

да іх, у тым лі ку да эн цык ла пе дыч ных вы дан няў, у якіх 

да сле ду ец ца бе ла рус кае на род нае мас тац тва. Ад на са 

ства раль ні каў края знаў ча га му зея ў вёс цы Мо таль Іва-

наў ска га ра ё на.

Між на род ны дзень бія ла гіч най раз-

на стай нас ці. Аб ве шча ны па ра шэн ні 

55-й се сіі Ге не раль най Асамб леі ААН 

у дзень пры няц ця Кан вен цыі аб бія ла гіч-

най раз на стай нас ці (22 мая 1992 го да, 

Най ро бі).

1813 год — на ра дзіў ся Ры хард Ваг нер (1813—

1883), ня мец кі кам па зі тар, ды ры жор, рэ-

фар ма тар опер на га мас тац тва. Аў тар опер «Ля ту чы га-

лан дзец», «Тан гей зер», тэт ра ло гіі «Пярс цё нак Ні бе лун га» 

і ін шых.

1940 год — ука зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са-

ве та СССР быў за сна ва ны за ла ты ме даль 

«Серп і Мо лат» для ад зна кі гра ма дзян ўда сто е ны зван ня 

Ге роя Са цы я ліс тыч най Пра цы.

1948 год — на ра дзіў ся Яў ген Мар ты наў (1948—

1990), са вец кі кам па зі тар, вы ка наў ца. Дыя-

па зон го ла су Яў ге на Мар ты на ва быў вель мі шы ро кі. Ба-

ры то на вы тэ нар му зы кан та, мяк кі і ў той жа час звон кі, 

«цяг нуў» і на опер нае вы ка нан не. Яму на ват пра па ноў ва лі 

змя ніць про філь і вы сту паць у опе рах. Але Мар ты наў аб-

раў для ся бе эст ра ду, якая бы ла блі жэй шай боль шас ці 

са вец кіх лю дзей. Аў тар та кіх па пу ляр ных і сён ня пе сень, 

як «Яб лы ні ў кве це ні», «Алён ка», «Са лаўі пя юць, за лі ва-

юц ца...», «Бе лы бэз» і мно гіх ін шых.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Спорт-таймСпорт-тайм  

Фі наль ная дра ма ў Ка пен га ге не


