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НАПРЫКАНЦЫ

Пад сваім сцягам

Спорт-тайм

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» расказваем пра найбольш актуальныя падзеі беларускага і сусветнага спорту.
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Ад бы лі ся за ключныя матчы 1/16 фіналу розыгрышу Кубка
Беларусі па футболе. Ва
ўсіх пяці нядзельных сустрэчах перамог дабіліся
ка ман ды вы шэй шай лі гі
нацыянальнага чэмпіянату.
Паядынак паміж «Лідай» і
«Слуцкам» не выявіў пераможцу, а ў серыі пасляматчавых пенальці поспех быў
на баку «Слуцка» — 3:2.
Мін скі «Энер ге тык-БДУ»
разграміў дзяржынскі «Арсенал» — 6:0, а сталічнае
«Тарпеда» было мацнейшае
за «Клецк» — 7:2. Яшчэ
дзве сустрэчы завяршыліся з аднолькавым вынікам
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3:1 — футбалісты «Мінска»
абыгралі бабруйскую «Белшыну», а «Іслач» перамагла
«Ашмяны-БДУФК».
Нагадаем, раней у 1/8 фіналу выйшлі брэсцкае «Дынама», «Гомель», магілёўскі
«Дняпро», мазырская «Славія», мінскае «Дынама», барысаўскі БАТЭ, салігорскі
«Шахцёр», «Віцебск», жодзінскае «Тарпеда-БелАЗ»,
а таксама два прадстаўнікі
першай лігі чэмпіянату Беларусі — наваполацкі «Нафтан» і гомельскі «Лакаматыў».
Баскетбалісты
юніёрскай зборнай
Беларусі (U-18) атрымалі
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другую перамогу запар на
чэмпіянаце Еўропы (дывізіён В) у румынскім горадзе Орадзя. У матчы 3-га
тура папярэдняй групы D
беларусы сустракаліся з камандай Венгрыі і выйгралі
з лікам 97:72. Раней нашы
хлопцы разграмілі аднагодкаў з Аўстрыі з лікам 82:59,
а ў першым туры саступілі партугальцам з вынікам
70:88. Свой наступны паяды нак бе ла ру сы пра вядуць сёння з камандай Косава, а заўтра завершаць
папярэдні этап гульнёй са
шведамі.
Тур нір нае ста но ві шча
пасля трох гульнявых дзён:
Швецыя — 6 ачкоў, Беларусь — 5, Партугалія — 5,
Венгрыя — 4, Аўстрыя — 4,
Косава — 3. Пасля завяршэння першага этапу барацьбу за тры пу цёўкі ў
элітны дывізіён працягнуць
па дзве найлепшыя каманды з чатырох груп.
Між на род ны алімпій скі ка мі тэт дазволіў зборнай Расіі высту піць на Алім пій скіх
гульнях у Токіа 2020 года
пад нацыянальным сцягам. Алімпійскі камітэт Ра-
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СЁННЯ

сіі атрымаў ад Міжнародна га алім пій ска га ка мі тэта афіцыйнае запрашэнне
пры няць удзел у лет няй
Алім пі я дзе-2020 у То кіа.
«Та кім чы нам, Алім пійскі ка мі тэт Ра сіі атры маў
маг чы масць, у ад роз ненне ад папярэдніх Гульняў у
Пхёнчхане, сфарміраваць
паў на вар тас ную алім пійскую каманду, якая выступіць у ста лі цы Япо ніі пад
сваім сцягам і без якіх-небудзь аб ме жа ван няў або
дадатковых умоў», — адзначаецца ў паведамленні.
У Алімпійскім камітэце Расіі падкрэслілі, што «гэта
да ты чыц ца ў тым лі ку і
прадстаўнікоў лёгкай атлеты кі, якія ма юць афі цыйны допуск ІААФ да ўдзелу
ў міжнародных спаборніцтвах і могуць прайсці алімпійскі адбор». На сённяшні
дзень колькасць расійскіх
лёг ка атле таў, якія ма юць
та кі до пуск, пе ра вы шае
120 ча ла век. На га да ем,
на па пя рэд ніх алім пі я дах
у Пхёнчхане і Рыа-дэ-Жанейра расійскія спартсмены праз допінгавы скандал
вы сту па лі пад нейт ральным сцягам.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Месяц

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

5.19
5.03
5.09
5.13
5.36
5.43

21.12
21.07
21.02
20.52
21.26
21.20

15.53
16.04
15.53
15.39
15.50
15.37

Апошняя квадра
25 ліпеня.
Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны
Пр. Маргарыты, Марыны,
Лазара, Леаніда.
К. Людмілы, Юліты,
Леапольда, Пятра,
Расціслава.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

Чыгун
за тэлефон
У аператыўна-дзяжурную службу Барысаўскага РУУС звярнуўся
49-гадовы жыхар горада. Мужчына паведаміў,
што з дваровай тэрыторыі яго дома па вуліцы
Сянной невядомы скраў
восем чыгунных пліт.
Су пра цоў ні кі ад дзе ла
крымінальнага вышуку перш
за ўсё вырашылі праверыць
навакольныя пунк ты прыёму металу, у адным з якіх і
знайшлі патрэбнае. Падчас
правядзення аператыўных
мерапрыемстваў было ўстаноўлена, што пліты здаў 15гадовы вучань 9 класа адной
з сярэдніх школ Барысава.
Падлетак прызнаўся, што
ідэя крадзяжу ў яго галаву
прыйшла спантанна. Шпацыруючы раніцай па прыватным
сектары, ён звярнуў увагу на
пліты, якія ляжалі ў двары
аднаго з дамоў, і вырашыў,
што на іх можна падзарабіць.
Непаўналетні бесперашкодна пракраўся ўнутр двара
і праз шчыліну пад плотам
стаў выносіць пліты.
Па інфармацыі Барысаўскага РУУС, паколькі выкрадзенае аказалася даволі
важкім, на пункце прыёму металалому ён узяў у часовае
карыстанне вазок і перавёз
скрадзенае на ім. Агулам падлетак атрымаў за метал каля 60 рублёў. Грошы паклаў
у скарбонку, бо, як прызнаўся, збіраў на новы тэлефон.
У дачыненні да непаўналетняга заведзена крымінальная
справа за крадзеж.
Сяргей РАСОЛЬКА.
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год — нарадзіўся
Вік тара Іванавіч Чавусаў, беларускі журналіст, грамадскі дзеяч.
Адзін з кіраўнікоў Мінскага таварыства аматараў прыгожых мастацтваў і Мінскага літаратурна-артыстычнага таварыства. У 1908 годзе рэдактар-выдавец газеты «Минский курьер».
У 1915—1917 гадах — старшыня камітэта Мінскага аддзела Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны.
У снежні 1916 года хадайнічаў аб правядзенні лекцыі М. Багдановіча «Беларускае адраджэнне». Памёр у 1920 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Падарэссе Старадарожскага
раёна) Уладзімір Антонавіч Ралько — беларускі гаспадарчы і дзяржаўны дзеяч,
двойчы Герой Сацыялістычнай Працы.
У 1950—1992 гадах старшыня калгаса
«Аснежыцкі» Пінскага раёна. Пад яго кіраўніцтвам дасягнуты высокія паказчыкі
ў развіцці земляробства і жывёлагадоўлі,
шырока ўжываліся інтэнсіўныя тэхналогіі,
прагрэсіўныя метады гаспадарання і кіравання. Памёр у 2006 годзе.
Між на род ны дзень
друж бы. Ге не раль ная
Асамблея ААН абвясціла
30 ліпеня Міжнародным
днём дружбы, зыходзячы
з таго, што дружба паміж
народамі, краінамі, культурамі і асобнымі людзьмі можа натхніць на намаганні
па забеспячэнні міру і дае магчымасць
навесці масты паміж грамадствамі, якія
паважаюць і цэняць культурную разнастайнасць.
год — пачаўся гусіцкі рэва лю цый ны рух, шматгадовая барацьба народа Чэхіі супраць
феадальнай эксплуатацыі, каталіцкай
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

царквы і іншаземных захопнікаў. Пасля смерці чэшскага караля Вацлава ІV
у жніўні 1419 зніклі апошнія перашкоды,
што стрымлівалі масавыя выступленні.
Паўстала ўся Чэхія. Радыкальная частка
гусітаў стварыла на гары Табар у Паўднёвай Чэхіі ўмацаваны лагер. Гэтае крыло
гусітаў стала называцца табарыты. Яны
заклікалі да стварэння «грамадства роўных», правобраза будучага Валадарства
Божага. Табарыты абралі сабе біскупа і
чатырох ваенных кіраўнікоў, самым радыкальным з якіх быў Ян Жыжка. Паступова
табарскі лагер раскалоўся. Прыхільнікі
агульнай маёмасці аказаліся ў меншасці
і былі выгнаныя. Вакол Табара ўтварыўся
саюз гарадоў.
год — нарадзіўся Іван Іванавіч Федзюнінскі, Герой
Савецкага Саюза, вядомы савецкі военачальнік, ганаровы грамадзянін Гомеля. Удзельнік
грамадзянскай
вайны, баёў на
КВЧ, ля ракі
Хал хін-Гол.
У перыяд Вялікай Айчыннай вай ны
ўдзель ні чаў
у аба ро не і
прарыве блакады Ленінграда, у Гомельска-Рэчыцкай
аперацыі 1943 года, Усходне-Прускай і
Берлінскай аперацыях. Войскі 11-й арміі
пад яго камандаваннем вызвалялі Гомель. Памёр у 1977 годзе.
год — нарадзіўся Арнольд
Шварцэнегер, амерыканскі кінаакцёр, бізнесмен і спартсмен, губернатар штата Каліфорнія (2003—2011).
Здымаўся ў фільмах «Тэрмінатар», «Конан-варвар», «Блізняты» і многіх іншых.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Дарагую матулю, бабулю і прабабулю Галіну Антонаўну ШАСЦІЛОЎСКУЮ з вёскі Пранчэйкава, што на
Маладзечаншчыне, шчыра віншуем з прыгожым юбілеем, з 90-годдзем! Зычым моцнага здароўя, бадзёрасці, дабра і дабрабыту, цёплых сустрэч!
Няхай табе сонца смяецца!
Няхай усё ўдаецца,
І хай будзе светлым
Кожны твой дзень!
З любоўю і ўдзячнасцю за ўсё,
што ты зрабіла і робіш для нас,
твая сям'я.

УСМІХНЕМСЯ
Урач:
— А што азначае ваша
татуіроўка?
Пацыент:
— Гэ та іе рог лі фы:
«Жыві хутка, памры маладым».
Урач [звяраецца з вынікамі аналізаў]:
— Ідэальна.
Лепш там, дзе мы ўжо
былі. У дзіцячым садку, напрыклад.

http://www.zviazda.by;

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

— Ле на, пой дзеш да
мя не зай мац ца сек сам?
— Я не Ле на.
— Так, але пы тан не не
ў гэ тым.
Блукаў па пляжы ў нежанатым выглядзе.
— Та бе што-не будзь
прывезці з Еўропы?
— Прывязі мне 500 еўра, я замежныя банкноты
збіраю.

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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