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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Іраіды, Андрэя, Івана, 
Інакенція, Пятра.

К. Ганны, Арнольда, 
Артура, Браніслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.21 18.33 11.12

Вi цебск — 7.12 18.21 11.09

Ма гi лёў — 7.11 18.23 11.12

Го мель — 7.06 18.21 11.15

Гродна — 7.36 18.48 11.12

Брэст — 7.35 18.50 11.15

Месяц
Поўня 

2 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Блізнят.
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5 кастрычніка 2020 года.

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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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

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

16 6 кастрычніка 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ

З пры го жай круг лай да тай шчы ра вiн шу ем 
ша ноў ную ка ля жан ку На тал лю Ста нi сла ваўну 
IСАЙ! Зы чым моц на га зда роўя, ба дзё рас цi, 

пос пе хаў —

Каб зор кi па да лi ў ру ку!
Каб ува ўсiм спры я ла не ба!
I каб ха па ла ў ка шаль ку

На ўсе на дзён ныя па трэ бы!

Звяз доў цы.

6 КАСТ РЫЧ НI КА

1745 год — на-

ра дз iў ся 

Фран цi шак Смуг ле-

вiч, жы ва пi сец i гра фiк. 

Твор часць бы ла звя за на 

з мас тац кiм жыц цём Бе-

ла ру сi, Поль шчы, Лiт вы, Ра сii. Ву чыў ся 

жы ва пi су ў Ры ме, вы кла даў у Вi лен скiм 

унi вер сi тэ це. Вы клад чыц кую дзей насць су мя шчаў з твор-

чай. З'яў ля ю чы ся пры хiль нi кам тра ды цый кла сi цыз му, 

боль шасць сва iх тво раў пры свя цiў мi фа ла гiч ным сю жэ-

там. Пра ца ваў i ў жан ры парт рэ та, пi саў кар цi ны на гiс-

та рыч ныя тэ мы, рас пiс ваў бе ла рус кiя цэрк вы i кас цё лы. 

Афарм ляў кнi гi, вы ка наў 150 ма люн каў.

1950 год — на ра дзiў ся Юрый Ан то на вiч Тра ян, 

ар тыст ба ле та, на род ны ар тыст Бе ла ру сi. 

З 1968-га на сцэ не На цы я наль на га ака дэ мiч на га Вя лi ка га 

тэат ра опе ры i ба ле та Рэс пуб лi кi Бе ла русь: ар тыст, на мес нiк 

ды рэк та ра па ра бо це з ба лет най тру пай, пе да гог-рэ пе ты-

тар. Яго воб ра зам улас цi вая лi ры ка-ра ман тыч ная на кi ра-

ва насць. Вы ка наў пар тыi Аль бер та, Ха зэ i Ада ма ў ба ле тах 

«Жы зэль», «Кар мэн-сю i та», «Ства рэн не све ту» i iн шых.

2015 год — пры ўдзе ле кi раў нi ка дзяр жа вы ад-

крыў ся ўчас так у 27,3 кi ла мет ра дру гой 

каль ца вой аў та да ро гi ва кол Мiн ска.

1820 год — на ра дзi-

ла ся Енi Лiнд, 

швед ская спя вач ка (лi ры-

ка-ка ла ра тур нае са пра на), 

пра зва ная «швед скiм са-

лаў ём».

1920 год — у Крам лi су стрэ лi ся 

анг лiй скi пiсь мен нiк-фан-

таст Гер берт Уэлс i кi раў нiк са вец ка га ўра да Ула дзi мiр 

Ле нiн. Пас ля свай го вяр тан ня пiсь мен нiк вы даў кнi гу 

«Ра сiя ў iм гле», у якой на зваў свай го су раз моў нi ка «крам-

лёў скiм ле ту цен нi кам».

1940 год — на ра дзiў ся Юо зас Буд рай цiс, лi тоў скi 

ак цёр, дзе яч куль ту ры.

1975 год — най вы шэй шы клуб ны пос пех са вец-

кiх фут ба лiс таў: ула даль нiк Куб ка куб каў 

кi еў скае «Ды на ма» i ў дру гiм мат чы за Су пер ку бак Еў ро-

пы абы гра ла пе ра мож цаў Куб ка чэм пi ё наў мюн хен скую 

«Ба ва рыю». У ве рас нi ў пер шай гуль нi кi яў ля не пе ра маг лi 

су пер нi ка на яго по лi з лi кам 1:0, а ў ся бе до ма — 2:0. Усе 

га лы на ра хун ку Але га Бла хi на.

ГЕ ОРГ ЛІХ ТЭН БЕРГ:

«Утой ва ю чы свае не да хо пы, леп шым 

не ста неш: наш аў та ры тэт вый грае ад 

шчы рас ці, з якой мы пры зна ём іх».

Як ка за ла ад на вя до мая 

асо ба:

— Не ў гро шах шчас це!.. 

Але з гра шы ма я ма гу са бе 

да зво лiць быць ня шчас най 

дзе за ўгод на, з кiм за ўгод-

на i ка лi за ўгод на!

— Пры га жу ня, а што вы 

ро бi це сён ня ве ча рам?

— Згод ная на ўсё!

Ста рыя ла юц ца па мiж 

са бой:

— Ты пе ра стаў мя не 

ка хаць! Ты мя не зу сiм не 

ка ха еш! Ты на ват не гля-

нуў на мя не!!! Не дай Бог 

што... Ты на ват апа знаць 

мя не не змо жаш!..

— Як ты за раб ля еш на 

жыц цё?

— За раб ляю тым, што 

пi шу.

— I што ж ты пi шаш?

— Я пi шу сва iм баць кам, 

каб да сла лi гро шай.

Дзяў чы на скар дзiц ца 

сяб роў кам:

— Сён ня ад чу ваю ней-

кае не да ма ган не... Ну 

зу сiм нi хто не да ма га-

ец ца.

УСМІХНЕМСЯ

У тра ды цый ным што тыд нё вым 

агля дзе «Звяз ды» дзе лiм ся знач-

ны мi спар тыў ны мi на вi на мi.

1. 
У Грод не прай шоў чэм пi я-

нат Бе ла ру сi па спар тыў най 

хадзь бе. У гэ тым го дзе тур нiр аб' яд наў-

ся з Мiж на род ным ме ма ры я лам па мя цi 

П. I. Па чан чу ка i з тра ды цый ным куб-

ка вым «да дат кам» — юнац кi мi спа бор-

нiцтва мi «На шы над зеi».

На дыс тан цыi 20 кi ла мет раў пе ра-
мог Анд рэй Ля хо вiч, якi прый шоў да 
фi нi шу праз 1 га дзi ну 24 хвi лi ны 26 се-
кундаў. На дру гiм мес цы — Мi кi та Ка-
ля да (1:26:32), на трэ цiм — Дзмiт рый 
Лук' ян чук (1:31:47). Ся род жан чын пер-
шай дыс тан цыю пе ра адо ле ла Вiк то рыя 

Ра шчуп кi на з вы нi кам 1:34:42. За ёй фi-

нi ша ва лi На стас ся Ра роў ская (1:37:10) 

i Ка ця ры на Гнядзь ко, якая пе ра пi са ла 

аса бiс ты рэ корд — 1:44:24.

На са май цяж кай дыс тан цыi ў 35 кi ла-

мет раў чэм пi ё нам стаў Дзмiт рый Дзю бiн, 

яго вы нiк — 2:41:07. Се раб ро ў Ана то ля 

Го ме ле ва (2:43:48), брон за — ва Ула-

дзi мi ра Ка лес нi ка (2:56:33). У жан чын 

за ла ты ме даль за ва я ва ла На дзея Да-

ра жук, якая прай шла 35 кi ла мет раў за 

3:05:39. Ся рэб ра ны пры зёр спа бор нiц-

тваў — На стас ся Родзь кi на (3:18:31). 

На тал ля Маў ча на ва, якая маг ла б стаць 

брон за вым пры зё рам, не змаг ла за кон-

чыць вы ступ лен не.

2. Бе ла рус кiя ва лей ба лiс ты за ня лi 

чац вёр тае мес ца на ма ла дзёж-

ным чэм пi я на це Еў ро пы, якi пра хо дзiў у 

Чэ хii. У мат чы за трэ цяе мес ца бе ла ру сы 

ўсту пi лi са пер нi кам з Бель гii з вы нi кам 

0:3 (19:25, 15:25, 27:29). Най леп шым 

iг ра ком су стрэ чы быў пры зна ны Ула-

дзi слаў Да вы скi ба (11 ба лаў). Iдэа льны 

пры ём пад час гуль нi па ка заў Мак сiм Ба-

гат ка, ён жа на браў i 10 ач коў. Пад час 

чэм пi я на ту Еў ро пы бе ла рус кая збор ная 

прай гра ла прад стаў нi кам Ра сii i Iта лii, але 

пе ра маг ла ка ман ду Гер ма нii. Пе ра мож-

цам кан ты нен таль на га фо ру му ста ла 

ка ман да Ра сii.

Тым ча сам жа-

но чая збор ная U-17 

атры ма ла пер шую 

пе ра мо гу на чэм пiя-

на це Еў ро пы, якi 

пра хо дзiць у Чар-

на го рыi. Дзяў ча ты 

пе ра маг лi ка ман ду 

Поль шчы з вы нi кам 

3:1 (25:20, 28:26, 

23:25, 25:22). Най-

леп шым iг ра ком 

мат ча ста ла Ва ле-

рыя Тур чы на, якая 

на бра ла 21 бал. Да-

гэ туль бе ла рус кi прай гра лi са пер нi цам з 

Ру мы нii i Ра сii. На ступ ны матч бе ла рус-

кая збор ная пра вя дзе су праць ка ман ды 

Сер бii.

3. Вы зна чы лi ся пе ра мож цы i пры-

зё ры Куб ка Бе ла ру сi па ка ра тэ. 

Пе ра мож ца мi ў раз дзе ле ку мi тэ ў сва iх 

ва га вых ка тэ го ры ях ста лi Алег Мя ле хiн 

(60 кi ла гра маў), Дэ вiд Нгу эн (69 кг), Глеб 

Са чкоў скi (75 кг), Ан тон Iса каў (84 кг), 

Аляк сей Вод чыц (звыш 84 кг). У дру гiм 

раз дзе ле — ка та — не па кi нуў шан цаў 

са пер нi кам Сяр гей Та раш ке вiч.

Ся род жан чын у раз дзе ле ку мi тэ ў 

сва iх ва га вых ка тэ го ры ях на пер шую 

сту пень п'е дэс та ла па ды ма лi ся Ма-

рыя Ку лiн ко вiч (50 кг), Iры на Ша ры хi на 

(55 кг), Ма рыя Аза ра ва (61 кг) i Ма рыя 

Аляк се е ва (звыш 68 кг). У раз дзе ле ка та 

пе ра мо гу ад зна чы ла Ма рыя Фур са ва.

4. Бе ла рус кiя тэ нi сiс ты вы сту пi лi 

на ад кры тым чэм пi я на це Фран-

цыi, вя до мым як Roland Garros. Вiк то рыя 

Аза ран ка, 14-я ра кет ка све ту, прай гра ла 

ў 1/32 фi на лу. У на ступ ны круг спа бор нiц-

тваў бе ла рус ку не пус цi ла сла вац кая са-

пер нi ца Ган на Шмiд ла ва, якая пе ра маг ла 

з вы нi кам 2:6, 2:6. На гэ тай жа ста дыi з 

ба раць бы вы бы ла i Аляк санд ра Са сно вiч 

(96-е мес ца су свет на га рэй тын гу). Яна 

прай гра ла фран цуз скай тэ нi сiст цы Ка-

ра лiн Гар сii (45-ы ну мар рэй тын гу). Аляк-

санд ра змаг ла рэ абi лi та вац ца ў пар ным 

раз ра дзе. Ра зам з укра iн скай ка ле гай 

Мар тай Кас цюк яны вый шлi ў 1/4 фi на-

лу, абы граў шы ка над ска-лат вiй скi ду эт 

Габ ры е лы Да броў скi i Але ны Аста пен кi 

з вы нi кам 6:4, 6:4.

Да лей за сва iх су ай чын нiц у сет цы 

тур нi ру пра су ну ла ся Ары на Са ба лен ка, 

11-я ра кет ка све ту. У 1/16 фi на лу яна 

са сту пi ла Унс Джа бiр, тэ нi сiст цы з Ту-

нi са, з вы нi кам 6:7, 6:2, 3:6. Да гэ туль на 

кор тах «Ра лан Га рос» пер шая ра кет ка 

Бе ла ру сi аказ ва ла ся мац ней шай за аме-

ры кан ку Джэ сi ку Пе гу лу i ра сi ян ку Да р'ю 

Ка сат кi ну.

Тым ча сам iн шыя бе ла рус кiя тэ нi сiс ты 

ста лi пе ра мож нi ца мi мiж на род ных спа-

бор нiц тваў. Ула дзi мiр Iг на цiк пе ра мог на 

тур нi ры ў Чэ хii, абы граў шы гас па да ра 

кор та Яна Са тра ла з вы нi кам 6:3, 6:2. 

А тэ нi сiст ка Ша лi мар Таль бi за ва я ва ла 

дру гi ты тул за два тыд нi. Яна пе ра маг-

ла на тур нi ры ў Ту нi се. Бе ла рус кая тэ нi-

сiст ка ака за ла ся мац ней шая за ра сi ян ку 

Дар'ю Аста ха ву — 6:3, 6:3.

5. Аба рон ца ха кей на га клу ба 

«Ды на ма-Мiнск» Брэ нан Мэ-

нел уклю ча ны ў сiм ва лiч ную збор ную 

Кан ты нен таль най ха кей най лi гi. Iг рок 

«зуб роў» у дзе вя цi мат чах на браў дзе-

сяць ба лаў пры па каз чы ку ка рыс нас цi 

«+9» — гэ та най леп шы па каз чык ся-

род усiх аба рон цаў. Экс пер ты лi гi ад-

зна чы лi ата кi ха ке iс та, яго доб ры пас 

i ма бiль насць.

У да чы нен нi да «Ды на ма-Мiнск» ёсць 

i дрэн ныя на вi ны. У пя цi ха ке iс таў клу ба 

тэст на ка ра на вi рус даў ста ноў чы вы-

нiк. За раз яны зна хо дзяц ца на iза ля цыi, 

за iх ста нам зда роўя на зi ра юць ме ды кi. 

На ступ ны матч «зуб ры» пра вя дуць на 

да маш няй «Мiнск-Арэ не» 7 каст рыч нi ка 

су праць «Со чы».

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Фо та з ад кры тых кры нiц.

ДЗМIТ РЫЙ ДЗЮ БIН — 
НАЙ ЛЕП ШЫ ХА ДОК БЕ ЛА РУ СI

Спорт-таймСпорт-тайм


