
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Астапа, 
Георгія, Данілы, Цімафея.

К. Клаўдзіі, Ружы, 
Эльвіры, Віктара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.47 18.56 11.09

Вi цебск — 7.38 18.44 11.06

Ма гi лёў — 7.37 18.46 11.09

Го мель — 7.32 18.44 11.12

Гродна — 8.01 19.12 11.11

Брэст — 8.01 19.14 11.13
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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

6 СА КА ВІ КА

1127 год — го рад Клецк 

(ле та піс ны Кле часк, 

Клечьск) упер шы ню згад ва ец ца як 

цэнтр удзель на га княст ва. З 1142 го-

да на ле жаў Свя та сла ву Оль га ві чу, меў 

ганд лё выя су вя зі з Кі е вам, Ва лын ню. 

Паз ней го ра дам ва ло да лі Мі ха іл Жы гі-

мон та віч, князь Фё дар Яра сла віч, ка ра ле ва Бо на Сфор ца, 

а з 1558 го да — Мі ка лай Ра дзі віл Чор ны. У 1503-м Клецк 

быў спа ле ны крым скі мі та та ра мі, якія ў 1506 го дзе бы-

лі раз бі ты аб' яд на ны мі атра да мі мін скай і на ва груд скай 

шлях ты на ча ле з Мі ха і лам Глін скім. Як пі са лі ле та піс цы, 

ад ва ро жай кры ві ста ла чыр во най ва да ў са жал цы ка ля 

го ра да — з тых ча соў яна на зы ва ец ца Чыр во най. У вы-

ні ку гэ тай пе ра мо гі бы ло вы зва ле на больш за 40 ты сяч 

па лон ных, за хоп ле ных та та ра мі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. 

Па лон ныя ж та та ры за сна ва лі свае па се лі шчы — вёс кі з 

та тар скі мі наз ва мі: Ор да, Ка рацк. У 1552 го дзе ў Клец-

ку быў за сна ва ны каль він скі збор, у якім, па не ка то рых 

звест ках, пра па ве да ваў Сы мон Буд ны. У 1652 го дзе го рад 

атры маў герб — на бла кіт ным по лі кня жац кая ка ро на, пад 

ёй — па ляў ні чы рог.

1883 год — на ра дзіў ся (в. Ва ро ні чы, ця пер у Сло-

нім скім ра ё не) Іван Кан дра та віч Бяль ке віч, 

бе ла рус кі мо ва зна вец. На стаў ні чаў, пра ца ваў у Нар ка м-

асве ты БССР, ды рэк та рам Мсці слаў ска га пе да га гіч на га 

тэх ні ку ма, з 1927 го да — у Ін бел куль це. Зай маў ся пы-

тан ня мі куль ту ры бе ла рус кай лі та ра тур най мо вы. Аў тар 

ар ты ку лаў па мо ва знаў стве, «Кра ё ва га слоў ні ка ўсход няй 

Ма гі лёў шчы ны» — са ма га поў на га збо ру ўсход не-бе ла рус-

кай дыя лект най лек сі кі (ка ля 20 тыс. слоў). У 1930 го дзе рэ-

прэ са ва ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1960-м. Па мёр у 1960 го дзе.

1923 год — на ра дзіў ся Ана толь Аляк санд ра віч 

Ля ляў скі, бе ла рус кі рэ жы сёр тэ ат ра ля лек, 

на род ны ар тыст Бе ла ру сі. У 1956—1986 га дах — га лоў ны 

рэ жы сёр Дзяр жаў на га тэ ат ра ля лек Бе ла ру сі. Ад на ча со ва вы-

кла даў у Бе ла рус кім тэ ат раль на-мас тац кім ін сты ту це. Ся род 

най леп шых па ста но вак: «Ся рэб ра ная та ба кер ка» З. Бя ду лі, 

«Ска жы сваё імя, сал дат» А. Вяр цін ска га, «Док тар Ай ба літ» 

К. Чу коў ска га і інш. Па мёр у 1995 го дзе.

1923 год — Пры ня ты Зя мель ны ко дэкс БССР, 

які за ма ца ваў зям лю за ся ля на мі; па ча ло ся 

зем ле ўпа рад ка ван не, доб ра ах вот нае пе ра ся лен не ся лян 

на ху та ры, на дзя лен не зям лёй ма ла зя мель ных.

1815 год — на ра дзіў ся Пётр 

Паў ла віч Яр шоў, рус-

кі пісь мен нік. Аў тар вер ша ва най каз кі 

«Ка нёк-Гар бу нок», лі рыч ных вер шаў, 

п'е сы «Су во раў і стан цый ны на гляд-

чык».

1902 год — за сна ва ны іс пан скі фут боль ны клуб 

«Рэ ал Мад рыд».

1918 год — у Пет ра гра дзе ад быў ся VІІ эк стран ны 

з'езд РСДРП(б). З'езд раз гле дзеў Па лі тыч-

ную спра ва зда чу ЦК — дак лад аб вай не і мі ры (Ле ні ну 

ўда ло ся да біц ца ра ты фі ка цыі Брэсц ка га мір на га да га во ра), 
пы тан не аб пе ра гля дзе пра гра мы і наз вы 
пар тыі. РСДРП(б) бы ла пе рай ме на ва на ў 
РКП(б) — Ра сій скую Ка му ніс тыч ную пар-
тыю (баль ша ві коў).

1926 год — на ра дзіў ся Ан джэй Вай-
да, поль скі рэ жы сёр тэ ат ра і 

кі но. Па ста віў філь мы «По пел і дыя мент», 
«Пан Та дэ вуш», «Ча ла век з жа ле за» і інш. 
Ула даль нік уз на га род мно гіх прэ стыж ных 
кі на фес ты ва ляў. Па мёр у 2016 го дзе.

Месяц
Поўня 2 сакавіка.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

Спорт-таймСпорт-тайм  

Ці ад бу дзец ца вяр тан не Вік то рыі...
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас-

каз ва ем пра пад рых тоў ку бе ла рус кіх тэ ні сіс так да 

тур ні ру ў ЗША, вы ступ лен не ай чын ных ганд боль ных 

клу баў у еў ра пей скіх тур ні рах і ін шых спар тыў ных 

па дзе ях вы хад ных.

1. Вік то рыя Аза ран-

ка па ве да мі ла, 

што па е дзе на тур нір WTA 

ў Ін ды ян-Уэл се (ЗША). Ра-

ней бе ла рус кая спарт смен-

ка атры ма ла ўайлд-кард на 

тур нір ка тэ го рыі «Прэм' ер». 

Пас ля гэ та га яна раз мяс ці-

ла ў сац сет ках ві дэа зва рот, 

у якім па дзя ка ва ла ар га ні-

за та рам спа бор ніц тваў, ад-

зна чыў шы, што гэ та адзін з 

яе са мых лю бі мых тур ні раў, 

там доб рая пуб лі ка і вы дат ная ар га ні за цыя.

Тур нір BNP Parіbas Open прой дзе з 5 па 18 са ка ві ка. 

На га да ем, у 2012-м і 2016 го дзе Аза ран ка ста на ві ла ся яго 

пе ра мож цай. Вік то рыя вый дзе на корт пас ля доў га га пе-

ра пын ку. Тэ ні сіст ка пра пус ці ла па ло ву мі ну ла га і па ча так 

гэ та га се зо н з-за су до вых раз гля даў з на го ды апе кі над 

сы нам. Ад зна чым, у Ін ды ян-Уэл се Вік то рыя Аза ран ка і яшчэ 

ад на бе ла рус ка Ары на Са ба лен ка ўжо пра вя лі су мес ную 

трэ ні роў ку — та кую ін фар ма цыю раз мяс ці ла ў сац сет ках 

экс-пер шая ра кет ка све ту.

2. Лёг ка ат лет кі Алі на Та лай і Эль ві ра Гер ман не вый-

шлі ў фі нал дыс тан цыі 60 м з бар' е ра мі на чэм пі я-

на це све ту па лёг кай ат ле ты цы ў за кры тых па мяш кан нях, 

які пра хо дзіць у Бір мін ге ме. У паў фі наль ным за бе гу Эль ві ра 

Гер ман па ка за ла час 8,06 сек і ў вы ні ко вым пра та ко ле апя рэ-

дзі ла во пыт ную Алі ну Та лай, час якой склаў 8,07 сек.

Гэ тыя вы ні кі не да зво лі лі бе ла рус кам вый сці ў фі нал. 

Ад зна чым, што ўсе фі на ліст кі пра бег лі ў паў фі на ле хут чэй 

за во сем се кун даў.

3. Ганд ба ліс ты мінск ага СКА атры ма лі пер шую 

пе ра мо гу ў гру па вым эта пе ро зыг ры шу Куб ка 

ЕГФ. У стар та вым мат чы дру го га кру га ар мей цы аб гу ля лі 

дац кі «Б'е рынг бро» 27:26. На га да ем, 24 лю та га са пер ні кі 

су стра ка лі ся па між са бой у Сіль ке бор ге, та ды дат ча не бы лі 

мац ней шыя — 32:30.

Так са ма ў пер шым мат чы гру па вой ста дыі Куб ка ЕГФ 

па да печ ныя Іга ра Па пру гі прай гра лі на сва ёй арэ не ня-

мец ка му «Маг дэ бур гу» — 31:33, а за тым згу ля лі ўні чыю 

ў Прэ ша ве са сла вац кім «Тат ра нам» — 25:25. Свой на ступ-

ны матч мін ча не пра вя дуць 25 са ка ві ка ў Маг дэ бур гу.

Тым ча сам Брэсц кі ганд боль ны клуб імя Мяш ко ва ў за-

ключ ным ту ры Лі гі чэм пі ё наў прай граў на вы ез дзе поль ска-

му «Ві ве» 28:33. Ад нак вы нік гэ та га мат ча не меў тур нір на га 

зна чэн ня для бе ла рус кай дру жы ны, та му што яна ўжо за бяс-
пе чы ла са бе вы хад у 1/8 фі на лу Лі гі чэм пі ё наў. Ця пе раш нім 
са пер ні кам БГК па на каўт-раў ндзе стаў фран цуз скі «Нант».

4. Ха кей ная ка ман да Прэ зі дэн та атры ма ла пя тую 

пе ра мо гу ў XІ Рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц твах 

па ха кеі ся род ама та раў, вый граў шы ў ха ке іс таў Ма гі-

лёў скай воб лас ці з лі кам 10:5. Па чатыры бам бар дзір скія 

ба лы ў скла дзе пе ра мож цаў за ра бі лі тры гуль цы: Алег Ан то-

нен ка і Ге надзь Са ві лаў за кі ну лі па дзве шай бы і столь кі ж 

асіс ці ра ва лі парт нё рам пры ўзяц ці ва рот, а Па вел Бе лы вы-
зна чыў ся адзін раз і трой чы ад да ваў га ля выя пе ра да чы.

За раз тур нір ную таб лі цу ўзна чаль вае ля до вая дру жы на 
Прэ зі дэн та, у якой 10 ач коў з 10 маг чы мых. Па шэсць ба-
лаў у ха ке іс таў Го мель скай, Мін скай і Брэсц кай аб лас цей, 
чатыры ач кі ў ка ман даў Гро дзен скай воб лас ці, ха ке іс ты Ві-
цеб скай і Ма гі лёў скай аб лас цей ач коў па куль не на б ра лі.

На га да ем, у адзі нац ца тым се зо не спа бор ніц твы ар га-
ні за ва ныя ў два эта пы. Сем ка манд (шэсць ля до вых дру-
жын з аб лас цей і ха кей ная ка ман да Прэ зі дэн та Бе ла ру сі) 
пра вя дуць ад на кру га вы тур нір, які за вер шыц ца ў кан цы 
са ка ві ка. За тым з 31 са ка ві ка па 15 кра са ві ка ча ты ры най-
леп шыя ка ман ды згу ля юць у паў фі на лах, пе ра мож цы якіх 

па спра ча юц ца за га лоў ны прыз, а тыя, хто прай граў — за 

брон за выя ме да лі турнірy.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



Мы ідзем купляць маме 
падарунак да 8 Сакавіка!

А мы ўжо 
купілі!

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

— Бар сет ка — гэ та вы-
дат ны спо саб згу біць усе 
да ку мен ты ра зам.

— Я чуў, яе на зы ва юць 
«ін фарк тні ца»...

Да па ма жы це знай сці ін-
дый скі фільм. Яна ба га тая, 
а ён бед ны. Ёй нель га за яго 
за муж. Там яшчэ спя ва юць 
шмат.

— Аба вяз ко ва ад дай це 
сваё дзі ця ў дзі ця чы са док 

хоць бы на па ру тыд няў.

— На вош та?

— Та ды вы змо жа це рас-

тлу ма чыць гас цям, дзе ён 

вы ву чыў усе гэ тыя сло вы.

Лепш за ўсё пра вя раць 

па ра ды на тых, хто іх дае.

Дзве сяб роў кі.

— Муж ска заў, ка лі я на-

бя ру 100 кі ла гра маў, ён са 

мной раз вя дзец ца.

— І коль кі ты ва жыш?

— 100 гра маў да раз воду.
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