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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.46 21.29 16.43
Вi цебск — 4.28 21.26 16.58
Ма гi лёў — 4.36 21.19 16.43
Го мель — 4.41 21.07 16.26
Гродна — 5.03 21.43 16.40
Брэст    — 5.12 21.35 16.23

ЗАЎТРА

8 30 мая 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ

Месяц
Першая квадра ў 6.29.

Месяц у сузор’і Дзевы.

Iмянiны
Пр. Ефрасінні, Дамініка, Сцяпана.

К. Жанны, Марыі, Яна.
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30 МАЯ

1780 год — Ка ця ры на ІІ 

і аў стрый скі ім пе ра тар 

Іо сіф ІІ за ла жы лі ў Ма гі лё ве царк-

ву свя то га Іо сі фа. Іс нуе пад ан не, што 

пад час за клад кі ка ме ня ў пад му рак 

у Ка ця ры ны ІІ па рва ла ся ніт ка жэм чу гу. 

Пры двор ныя кі ну лі ся збі раць рас сы па ныя ка ра лі, але 

ім пе ра тры ца за ба ра ні ла гэ та ра біць, ска заў шы: «Хай 

храм бу дзе вы-

дат ны, як гэ ты 

жэм чуг». Іо сі-

фаў ская царк ва 

бы ла па бу да ва-

на ў 1798 го дзе, 

а на бы ла ста тус 

са бо ра ў 1802-м. 

Гэ та быў пер шы 

бе ла рус кі пом нік, ство ра ны ў сты лі кла сі цыз му. Са бор 

дзей ні чаў да 1929-га і быў уза рва ны ў 1938-м.

1910 
год — на ра дзі ла ся Ма рыя Паў лаў на 

Мар коў ская, акт ры са, за слу жа ная 

ар тыст ка Бе ла ру сі (1966). У 1919—1934 га дах пра ца-

ва ла ў цыр ку і на эст ра дзе ў Кі е ве, Рас то ве-на-До не, 

Мін ску. З 1938-га — у Бе ла рус кім тэ ат ры імя Яку ба 

Ко ла са.

У гэ ты ж дзень на ра дзіў ся Ана толь Мі хай ла віч Трус, 

ак цёр, на род ны ар тыст Бе ла ру сі (1955). Слу жыў у 

Бела  рус кім тэ ат ры імя Яку ба Ко ла са.

1930 
год — за сна ва ны НДІ фты зі ят рыі, ар-

та пе дыі і не ўра ло гіі (ця пер — Бел НДІ 

траў ма та ло гіі і ар та пе дыі).

1995 
год — пад пі са ны указ Прэ зі дэн та Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь «аб ад ме не мыт на га 

кант ро лю на дзяр жаў най гра ні цы Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй».

1814 год — кра і ны ан ты на па-

ле о наў скай ка а лі цыі (Ра-

сія, Вя лі ка бры та нія, Аў стрыя і Пру сія) 

пад пі са лі з Фран цы яй Па рыж скі мір ны 

да га вор. Паз ней да яго да лу чы лі ся 

Шве цыя, Іс па нія і Пар ту га лія. Да га вор 

пра ду гледж ваў ад наў лен не не за леж нас ці Га лан дыі, 

Швей ца рыі, ня мец кіх княст ваў і італь ян скіх дзяр жаў.

1930 год — на ра-

дзіў ся Па вел 

Фё да ра віч Ні ка наў, на род-

ны мас так Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі, пра ва дзей ны член 

РАМ. У гіс то рыю жы ва пі су 

ўвай шоў як на ва тар, адзін 

з па чы наль ні каў так зва на-

га су ро ва га сты лю. Аў тар 

кар цін «Ры ба кі», «Каст рыч нік», «На шы буд ні», «Ге о-

ла гі», «Маск ва свя точ ная», се рыі пей за жаў ся рэд няй 

па ла сы Ра сіі.

1934 год — на ра дзіў ся Аляк сей Ар хі па віч Ля-

во наў, лёт чык-кас ма наўт, двой чы Ге рой 

Са вец ка га Са ю за. Ён пер шы вый шаў у ад кры ты кос мас 

(1965) і пер шы пра цяг нуў ру ку на ар бі це аме ры кан скім 

аст ра наў там (1975).

1975 год — у Па ры жы прад стаў ні кі 10 кра-

ін пад пі са лі па гад нен не аб ства рэн ні 

Еў ра пей ска га кас міч на га агенц тва (ЕКА).

1990 год — у Ва шынг то не па ча ла ся аме ры ка-

на-са вец кая су стрэ ча на най вы шэй шым 

уз роў ні, якая пра хо дзі ла да 4 чэр ве ня.

КАН СТАН ЦЫЯ БУЙ ЛО:

Ма ла досць! Ты ма еш дзён ба га та,

Ты іх, бес кла пот ная, не лі чыш;

Толь кі ста расць ра зу мее стра ту:

Ма ла — ды ні ў ко га не па зы чыш.

— Тэ о рыю ў на шай гру пе ўсе зда лі, а 

вось на кі ра ван ні ад ну блан дзін ку вы гна-

лі — па па ла ся са шпар гал кай. На да лонь-

цы пад каз ку на пі са ла і ўвесь час грыў ку 

пры бі ра ла.

— Ці ка ва, што ж у яе бы ло на пі са на?

— «Пе даль тор ма за па ся рэ дзі не»!

Люб лю свай го, пе шчу.

Вось на пі са ла за піс ку:

— Ка ха ны, на вя чэ ру пель ме ні. Гро-

шы на ста ле. Пель ме ні ў кра ме. Каст-

ру ля ў шаф цы. Ва да ў кра не!

Трох га до вы ўнук:

— Ба бу ля, на ра дзі мне бра ці ка!

— Ну... гэ та пы тан не не да мя не, а да 

тва іх баць коў.

— Пы таў ся ўжо. Ска за лі, ад ба бу лі за-

ле жыць.

АВЕН. На гэ тым тыд-

ні вы мо жа це атры маць 

пры ваб ныя дзе ла выя 

пра па но вы. Іма вер ныя 

зна ём ствы з ка рыс ны мі людзь мі. 

Ка лі бу дзе це да стат ко ва скан цэнт-

ра ва ныя і ўваж лі выя, то вам за бяс-

пе ча ны пос пех у пра фе сій най сфе-

ры. На мя ча ец ца вы ра шэн не, хоць і 

кры ху ба лю чае, сур' ёз най праб ле-

мы, якая даў но вас хва люе. Маг чы-

ма, з'я віц ца шанц знай сці кры ні цу 

да дат ко ва га за роб ку. У зно сі нах з 

бліз кі мі людзь мі будзь це мак сі маль-

на так тоў ныя, ся мей ныя свар кі за раз 

не па трэб ныя.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым 

тыд ні звяр тай це асаб-

лі вую ўва гу на зно сі ны 

з про ці лег лым по лам. 

Гэ та трэ ба не толь кі для аса біс та-

га жыц ця, але і для кар' е ры. Мо жа 

па ра да ваць не ча ка нае пры знан не 

ва шых пра фе сій ных за слуг. У чац-

вер і пят ні цу ўпэў не насць ва ўлас ных 

сі лах зро біць усё за вас. У ня дзе лю 

вар та пе ра гле дзець стра тэ гію ад но-

сін з сва я ка мі, у пер шую чар гу — з 

дзець мі.

БЛІЗ НЯ ТЫ.  Цяр-

пен не, спа кой і ве ра ў 

леп шае да па мо гуць да-

маг чы ся жа да най мэ ты. 

Прос та ра бі це тое, што 

пры но сіць за да валь нен не, і на ват 

не за ўва жы це, як усе пе ра шко ды на 

ва шым шля ху да шчас ця знік нуць. 

Спраў дзяц ца на ват тыя ма ры, якія 

зда ва лі ся не да сяж ны мі. Вас ча ка юць 

пры знан ні ў ка хан ні і мност ва пры ем-

ных па да рун каў. Устройце для ся бе і 

бліз кіх свя та — вы яго за слу жы лі.

РАК. Па ка жы це на-

ва коль ным свае най леп-

шыя якас ці, іх аба вяз ко ва 

ацэ няць. Ва ша не прад ка-

заль насць ча роў ная, але яна ча сам 

мо жа стам ляць. У се ра ду не вар та 

ра біць стаў ку на мі ну лыя ад но сі-

ны — вас ча кае но вае ка хан не. Не 

спра буй це вы ра шыць свае і чу жыя 

праб ле мы ад ным ма хам, інакш да 

кан ца тыд ня ад чу е це за ня пад сіл. 

У су бо ту ста ран на аб дум вай це свае 

сло вы, перш чым вы каз вац ца.

ЛЕЎ. Не грэ буй це 

дро бя зя мі: вы ра шэн не, 

зда ва ла ся б, ня знач ных 

пы тан няў мо жа даць 

не ча ка ны ста ноў чы вы нік. Па жа да-

на пе ра стаць рас тва рац ца ў па то ках 

эмо цый і ўзяц ца за спра ву. Але вар та 

доб ра ўсё пра ду маць, бес сіс тэм ныя 

кро кі пос пе ху не пры ня суць. По шук 

но вай ра бо ты ў чац вер мо жа за вяр-

шыц ца пос пе хам. У аса біс тым жыц ці 

не вы клю ча ныя рэў насць і свар кі.

ДЗЕ ВА. У па чат ку 

тыд ня лепш менш га-

ва рыць і больш ра біць. 

Не за ві саць у сац сет ках, 

вір ту аль ныя зно сі ны ад ні ма юць час, 

але ма ла чым уз ба га ча юць. Да та-

го ж вас там мо жа на пат каць доб ра 

за мас кі ра ва ны пад ман. У се ра ду да-

вя дзец ца дзей ні чаць спан тан на, па-

спра буй це не губ ляць га ла вы. У вы-

хад ныя ва шы пла ны мо гуць рап там 

змя ніц ца — гэ та, хут чэй за ўсё, бу дзе 

звя за на са шмат абя цаль ны мі па езд-

ка мі або су стрэ ча мі.

ША ЛІ. На ды хо дзя-

чы ты дзень спа кой ным 

не бу дзе, да вя дзец ца 

ім гнен на рэ ага ваць на 

змен лі вую сі ту а цыю. 

Будзь це больш ма біль ныя, не бой-

це ся пе ра мен. Вель мі важ на па ста-

ян на быць на су вя зі і не спаз няц ца. 

Сяб ры ах вот на да па мо гуць, мо жа це 

раз ліч ваць на іх па ра ду, час і на ват 

зболь ша га на фі нан сы. Ад ва шай 

іні цы я тыў нас ці асаб лі ва шмат бу дзе 

за ле жаць у чац вер. Пят ні ца спры яль-

ная для афарм лен ня да ку мен таў і да-

мо ваў. У гэ ты дзень пач нуць плаў на і 

па спя хо ва раз ві вац ца, зда ва ла ся б, 

не вы ка наль ныя пра ек ты.

СКАР ПІ ЁН. Уда лы ты-

дзень. Ін ту і цыя да зво ліць 

знай сці ка рыс ныя су вя зі 

на ват ся род на тоў пу вы-

пад ко вых лю дзей, зра біць важ ны 

пра фе сій ны вы бар. Вы змо жа це 

зда быць ду шэў ную раў на ва гу, ад-

чуць упэў не насць ва ўлас ных сі лах 

і вы зна чыць мэ ты на най блі жэй шую 

бу ду чы ню. Не рас пы ляй це ся, за ся-

родзь це ся на са мым га лоў ным і важ-

ным. Вас ча ка юць пос пех у спра вах і 

пры бы так, але не за бы вай це ся і пра 

за да валь нен ні, якія до раць ка хан не, 

пя шчо та і кло пат. Устрой це спат кан-

не, па ра дуй це свай го вы бран ні ка. 

Гэ та бу дзе не за быў на і 

на тхняль на.

СТРА ЛЕЦ. Ва шы іні-

цы я ты ва і на стой лі васць 

да зво ляць пе ра адо лець усе пад-

вод ныя ка мя ні тыд ня. Не вы клю-

ча ны блы та ні на і зме на пры яры тэ-

таў. Не хва люй це ся — усе зме ны да 

леп ша га. Се ра да — вель мі ўда лы 

дзень для спраў, якія мож на хут ка 

скон чыць. У кан цы тыд ня, па доб на, 

да вя дзец ца зма гац ца з раз драж-

нен нем і на строй вац ца па зі тыў на. 

Гэ та шлях да пос пе ху. Ня дзе лю па-

жа да на пры свя ціць сям'і і до му.

КА ЗЯ РОГ. Па ня дзе-

лак мо жа па ра да ваць 

доб ры мі па дзея мі. У аў-

то рак і чац вер на ра бо це 

лепш не пры цяг ваць да 

ся бе ўва гі. Па спра буй це ліш ні раз 

не трап ляц ца на во чы на чаль ству. 

Са чы це за тым, ка му і што ка жа це, 

інакш мо жа це су тык нуц ца з праб ле-

май ска жо най ін фар ма цыі. Па глыб-

ля ю чы ся ў праб ле мы, не за бы вай це 

пра дом. За пла нуй це па езд ку на 

да чу, пік нік на пры ро дзе.

ВА ДА ЛІЎ. У па чат ку 

тыд ня маг чы мы іс тот-

ныя, але пе ра адоль ныя 

цяж кас ці. Не прад ба ча-

ныя за трым кі і ней ма-

вер ныя спаз нен ні мо гуць па ні зіць 

ваш аў та ры тэт, а тлу ма чэн ні ні чым 

не да па мо гуць. Ва ша ўпар тасць і 

га на рыс тасць па гра жа юць за цяг-

нуць сі ту а цыю на пра цяг лы тэр мін 

або пры вес ці да не па жа да ных пе-

ра мен. Пра яві це гнут касць, пра дэ-

ман струй це га тоў насць да маў ляц-

ца, та ды ад чу ван не гар мо ніі прый-

дзе як вы нік вы ра шэн ня праб лем. 

У вы хад ныя зай мі це ся ўлад ка ван-

нем до ма або да чы.

РЫ БЫ. Уклю ча ю чы ся 

ў ра бо ту над рэа лі за цы яй 

чу жых пла наў, вам вар та 

адэ кват на раз ліч ваць сі-

лы і маг чы мас ці, ды і свой ін та рэс. 

Вы бу дзе це схіль ныя іх пе ра больш-

ваць. На ступ ствы ж та кой па мыл кі 

прад ба чыць не скла да на. Па маг-

чы мас ці вы яў ляй це стры ма насць 

і дып ла ма тыч насць. У пят ні цу вас 

мо гуць за ва ліць ра бо тай, так што і 

вы хад ныя бу дуць пад па гро зай. Але 

ўсё ж не вар та вы плюх ваць эмо цыі 

на на ва коль ных. Па спра буй це пра-

вес ці больш ча су ў ко ле са праў ды 

бліз кіх лю дзей: рас хо да ваць энер-

гію на ста рон ніх — не да зволь ная 

рас ко ша.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

— Ган на, рас ка жы це, як ця пер, ва ўмо вах 

пан дэ міі, пра хо дзяць ва шы трэ ні роў кі.

— Мы пра цяг ва ем пра ца ваць, праў да, пе рай-

шлі на ін шы рэ жым. Ця пер у нас па ад ной трэ-

ні роў цы ў дзень, але не так шмат тэ ні са, больш 

ува гі ўдзя ля ем фі зіч най пад рых тоў цы і тэх ніч ным 

эле мен там — гэ та тое, на што звы чай на не ха па-

ла ча су ра ней.

— Пан дэ мія моц на змя ні ла трэ ні ро вач ны і 

спа бор ніц кі гра фік?

— Так. Ця пер нам ня ма да ча го рых та вац ца, 

мы не ве да ем, ка лі ўсё гэ та скон чыц ца, ка лі змо-

жам па чаць гу ляць тур ні ры. Ка жуць, яны мо гуць 

ад на віц ца ў жніў ні—ве рас ні, а маг чы ма, толь кі 

на ле та. Але я для ся бе рас цэнь ваю гэ та як маг чы-

масць па пра ца ваць над па мыл ка мі і па леп шыць 

свой тэ ніс.

— Ця пер вы вы сту па е це ўжо толь кі ў да рос-

лых тур ні рах?

— Так, ле тась яшчэ маг ла ўдзель ні чаць у ма-

ла дзёж ных, але гу ля ла ўжо толь кі на чэм пі я на це 

Еў ро пы. А на огул у да рос лых спа бор ніц твах я з 

15 га доў, гэ ты пе ра ход ад быў ся ў мя не ўжо даў но. 

Бы ло ня прос та, бо ты вы хо дзіш гу ляць су праць 

во пыт ных дзяў чат, гэ та вель мі ад чу ва ец ца, яны 

мац ней шыя фі зіч на і знач на мац ней шыя ў псі ха-

ла гіч ным пла не.

— Сён ня ва шы спа рынг-парт нё ры — гэ та 

ра вес ні кі або тэ ні сіс ты ста рэй ша га ўзрос ту?

— Бы вае па-роз на му: трэ ні ру ем ся і з Ве рай 

Лап ко, на мі ну лым тыд ні гу ля лі з Са шай Са сно-

віч. Ця пер, ка лі ня ма тур ні раў, усе трэ ні ру ем ся ў 

Рэс пуб лі кан скім цэнт ры тэ ні са, та му ста ра ем ся 

спа бор ні чаць ад но з ад ным, гу ляць та ва рыс кія 

су стрэ чы, каб хоць не як раз на ста іць трэ ні ро вач ны 

пра цэс. Ня даў на на ша фе дэ ра цыя на ват ар га ні-

за ва ла не вя лі кі тур нір, ён пра хо дзіў без гле да чоў. 

Та кі во пыт у мяне ўпер шы ню, та му гэ та бы ло ня-

звык ла.

— «Зо ла та» чэм пі я на ту Еў ро пы на ця пе раш-

ні мо мант — са мая важ ная пе ра мо га ў ва шай 

кар' е ры?

— Так, я па еха ла ту ды, та му што вый гра ла 

чэм пі я нат кра і ны. Ха це ла ся год на прад ста віць 

сваю дзяр жа ву, але ні пра якую пе ра мо гу ду мак 

не бы ло, прос та гу ля ла матч за мат чам. Ра да, што 

змаг ла вый граць ты тул.

— Пас ля гэ тай пе ра мо гі ў ва шай кар' е ры і 

жыц ці штось ці змя ні ла ся?

— Спа чат ку бы ло шмат ува гі, але пас ля ўсё 

ста ла на свае мес цы. 2019 год для мя не на огул 

склаў ся па спя хо ва, бы ло шмат пе ра мог, я да хо дзі-

ла да паў фі на лаў 25-ты сяч ных тур ні раў, вый гра ла 

свой пер шы 15-ты сяч нік.

— Вы ні кам гэ тых пос пе хаў і стаў вы клік у 

збор ную на Ку бак Фе дэ ра цыі?

— Так. Трэ не ры зра бі лі мне та кі свое асаб лі вы 

бо нус. Я ні ко лі не бы ла з ка ман дай — і вось за 

доб рыя вы ні кі, каб я пад цяг ва ла ся, уба чы ла, як 

гэ та ўсё ад бы ва ец ца на та кім буй ным тур ні ры, 

мне зра бі лі па да ру нак. Гэ та бы ло не ча ка на. Я ве-

да ла, што на ўрад ці атры ма ец ца згу ляць у Га а зе, 

раз ліч ва ла на тое, што зма гу прос та па гля дзець, 

ад чуць гэ тую ат мас фе ру, па быць ра зам з ка ман-

дай. Атры ма ла доб ры во пыт і за рад ма ты ва цыі 

да да лей шай ра бо ты, для ма ла до га гуль ца гэ та 

важ на.

— Аца ні це шан цы на пе ра мо гу збор най 

Бе ла ру сі ў фі на ле Куб ка Фе дэ ра цыі.

— У нас моц ныя дзяў ча ты, яны заў сё ды доб ра 

га то выя і з вя лі кім жа дан нем вы сту па юць за кра і-

ну, та му шан цы доб рыя.

— Ма ла дыя гуль цы час та вы бі ра юць для 

свай го раз віц ця роз ныя за меж ныя тэ ніс ныя 

ака дэ міі, вы ж за ста лі ся трэ ні ра вац ца ў Мін-

ску...

— Я пра ца ва ла з ад ным поль скім трэ не рам, 

ён спра ба ваў улад ка вац ца на ра бо ту ў Бе ла ру-

сі, але не атры ма ла ся, та му ней кі час я ез дзі ла 

трэ ні ра вац ца да яго ў Поль шчу. Ця пер мя не ўсё 

за да валь няе ў Бе ла ру сі, у мя не доб ры трэ нер і 

па тэ ні се, і па агуль най фі зіч най пад рых тоў цы. 

Да на шых трэ ні ро вак ста ла да лу чац ца так са ма і 

Тац ця на Мі ка ла еў на Пу чак, та му мне па да ба ец ца 

гэ ты пра цэс і ўсё цал кам за да валь няе.

— Спорт у ва шым жыц ці быў з са ма га дзя-

цін ства дзя ку ю чы кар' е ры вя до ма га та ты...

— Так, з са ма га ран ня га дзя цін ства па мя таю, 

што брат зай маў ся фут бо лам у ФК «Мінск», а мы 

з ма май па ста ян на пры хо дзі лі гля дзець яго трэ-

ні роў кі. Та та скон чыў сваю гуль ня вую кар' е ру, 

як раз ка лі я на ра дзі ла ся, та му я не бы ла на 

яго мат чах, а ка лі ўжо ён па чаў пра ца ваць трэ-

не рам — та ды мы пры хо дзі лі на гуль ні яго ка-

ман ды. Я так са ма ха це ла гу ляць у фут бол, але 

та та быў су праць, баць кі вы бра лі для мя не тэ ніс. 

Па спра ба ва ла — мне спа да ба ла ся, за раз удзяч-

на ім за гэ та.

— Ця пер со чы це за гуль ня мі баць ка вых 

ка ман даў?

— Так, ка лі ён пра ца ваў у Бе ла ру сі, ста ра ла ся 

пры хо дзіць на ста ды ён, ця пер гля джу транс ля-

цыі. Брат так са ма ўжо скон чыў сваю кар' е ру 

фут ба ліс та, ад ву чыў ся на трэ не ра ў Бе ла ру сі і 

Гер ма ніі і ця пер да па ма гае та ту ў «Ел га ве».

— Баць ка ўдзель ні чае ў ва шым спар тыў-

ным жыц ці?

— Так, ён мне вель мі да па ма гае, па ста ян на 

ка му ні куе з трэ не ра мі. У ма ім вы пад ку та та ў 

спор це — гэ та плюс, та му што ён сам ра зу мее, 

на коль кі гэ та цяж ка. Я не ад чу ваю з яго бо ку 

ні я ка га ціс ку, ён не кры ты куе маю гуль ню, мо жа 

штось ці рас тлу ма чыць, і мне гэ та па да ба ец ца, 

та му што я ад чу ваю яго пад трым ку. Люб лю, ка лі 

баць кі пры сут ні ча юць на тры бу нах, хоць ра ней 

усё бы ло на ад ва рот.

— Якую га лоў ную па ра ду даў вам баць ка?

— Ра ней у мя не бы лі праб ле мы з хва ля ван-

нем. Та та заў сё ды ка жа: «Не ду май пра тое, 

што ты хва лю еш ся, і што бу дзе, ка лі прай гра еш. 

Ду май пра тое, якую гуль ню па він на па ка заць, 

як хо чаш згу ляць». Ця пер у нас на ват атры ма-

ла ся па трэ ні ра вац ца ра зам: на час ка ран ці ну 

мы пе ра еха лі ў за га рад ны дом у Жо дзі не, ра-

зам з бра там і та там зай ма лі ся ў трэ на жор най 

за ле, бе га лі.

— Дзя ку ю чы спор ту вам да вя ло ся хут ка 

па ста лець?

— Так, я вель мі ра на ста ла ез дзіць на тур ні ры 

ад на, без трэ не раў і баць коў. Па мя таю, па еха лі 

з ін шы мі тэ ні сіс та мі ў Ка ір, жы лі ў ней кім га тэ лі, 

які знай шлі са мі. Кор ты раз мя шча лі ся да во лі 

да лё ка, ез дзі лі ту ды на так сі, та му што на ват 

суд дзі, якія пра ца ва лі на гэ тым тур ні ры, па пя-

рэ дзі лі нас пра тое, што пе ра мя шчац ца пеш шу 

там да во лі не бяс печ на. У 16 га доў ад на па ля-

це ла ў Із ра іль, пры ля це ла як раз у су бо ту, ка лі 

яшчэ не скон чыў ся ша бат, гра мад скі транс парт 

не ха дзіў, а мне трэ ба бы ло да брац ца ў су сед ні 

го рад. Па шан ца ва ла з'е хаць на апош нім аў то-

бу се з тры ма пе ра сад ка мі. Гэ та за гар тоў вае 

ха рак тар, ды і на мат чах, ка лі ез дзіш на тур ні ры 

ад на, ра зу ме еш, што ўсё за ле жыць толь кі ад 

ця бе, ні хто не змо жа да па маг чы, і раз ліч ва еш 

толь кі на свае сі лы.

— У якім уз рос це вы атры ма лі свой пер шы 

гра шо вы прыз?

— Не дзе па 200 до ла раў ста ла за раб ляць з 

14-15 га доў. Траці ла іх на свае па трэ бы — тэ-

ніс ная фор ма, кра соў кі, ра кет кі.

— Ка лі пла ну е це пе рай сці на ўзро вень тур-

ні раў Вя лі ка га шле ма?

— Усё бу дзе за ле жаць ад мя не, з пры чы ны 

сва іх па куль не ідэа льных фі зіч ных кан ды цый 

ра зу мею, што трэ ба яшчэ па пра ца ваць, каб гу-

ляць на тур ні рах вы со ка га ўзроў ню. Спа дзя ю ся, 

трап лю ту ды ў на ступ ныя паў та ра—два га ды.

— Якія плю сы і мі ну сы ад зна чы це ў сва ёй 

гуль ні?

— Мой га лоў ны плюс — удар зле ва па лі ніі, 

доб рая дыя га наль і хут касць, я до сыць хут ка 

пе ра соў ва ю ся па кор це. Але ве даю, што яшчэ 

трэ ба пры ба віць у сі ле, у па да чы і ўда ры спра ва. 

Ра бо ты шмат.

— Кім з тэ ні сіс так вы за хап ля е це ся?

— З дзя цін ства — Ві кай Аза ран ка, яе ха рак-

та рам. Па сты лі мне па да ба юц ца Сі мо на Ха леп 

і Ка ра лін Ваз няц кі.

— Пра што ма ры це ў тэ ні се?

— Ха це ла ся б вый граць тур нір Вя лі ка га 

шле ма.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва ге ра і ні.

Ган на Ку ба ра ва па ча ла па каз ваць вы со кія вы ні кі яшчэ ў юнац кім тэ ні се, у 14 га доў яна 

вый гра ла свае пер шыя пры за выя, а ў 15 па ча ла ўдзель ні чаць у да рос лых тур ні рах. Ле тась 

дзяў чы на ўпер шы ню ў гіс то рыі кра і ны вый гра ла чэм пі я нат Еў ро пы па тэ ні се — да гэ та га 

най леп шым да сяг нен нем бе ла ру саў на такім тур ні ры бы ло «се раб ро» Ула дзі мі ра Валч ко-

ва ў 1995 го дзе. Пас ля пе ра мо гі на кан ты нен таль ным пер шын стве ў скла дзе збор най Бе ла-

ру сі 19-га до вая Ган на ста ла чэм пі ён кай Еў ро пы яшчэ і ў ка манд ным тур ні ры. Пас ля та кіх 

пос пе хаў дзяў чы ну за пра сі лі ў збор ную кра і ны на паў фі наль ны матч Куб ка Фе дэ ра цыі. 

Свой пос пех у спор це Аня тлу ма чыць вя лі кай пра цай і спар тыў ны мі ге на мі. Яе та та Алег 

Мі хай ла віч Ку ба раў у мі ну лым вя до мы фут ба ліст, а ця пер трэ нер, які пра цуе з лат вій скай 

ка ман дай «Ел га ва». Пра свае пла ны па раз віц ці кар' е ры тэ ні сіст ка рас ка за ла ў ін тэр в'ю.

Ган на КУ БА РА ВА:

«Баць кі вы бра лі 
для мя не тэ ніс»

Як дач ка вя до ма га фут ба ліс та ха це ла пай сці па сля дах баць кі, 
але ста ла па спя хо вай у ін шым ві дзе спор ту

Ганна з бацькам.


