
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. НАРАДЖЭННЕ 
ІААНА ПРАДЦЕЧЫ.

Антона, Івана, Якава.

К. Кіры, Бенядзікта, 
Кірылы, Мяфодзія.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.48 21.41 16.53

Вi цебск — 4.29 21.39 17.10

Ма гi лёў — 4.38 21.31 16.53

Го мель — 4.43 21.19 16.36

Гродна — 5.05 21.54 16.49

Брэст — 5.14 21.46 16.32

Месяц
Поўня 5 ліпеня.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
— Як на зы ва ец ца блан-

дзін ка, якая пе ра фар ба ва-

ла ся ў бру нет ку?

— Штуч ны ін тэ лект.

— Да ра гі, мне зда ец ца, 

у кар бю ра тар ва да тра пі ла...

— Ой, якія мы ра зум ныя 

ста лі... у ма шы нах раз бі ра-

ем ся. Ты хоць ве да еш, дзе 

кар бю ра тар зна хо дзіц ца?

— У ма шы не...

— А ма шы на дзе?

— У ра цэ...

За піс ка му жу:

Са ша, за бя ры свай го 

сы на з дзі ця ча га сад ка!

P.S. Ён сам ця бе па знае!

Хіт рыя і ка вар ныя ле ка ры 

пы та юц ца, дзе ба ліць, а по-

тым ціс нуць ме на ві та ту ды.

Дзве блан дзін кі ка ля 

ма шы ны:

— Ой, ко ла спус ці ла!

— Зу сім?

— Не, толь кі зні зу.
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7 ЛI ПЕ НЯ

1910 год — на ра дзiў ся (ця пе раш нi 

Ма ла дзе чан скi ра ён) Юзаф 

Тры пуц кi, швед скi мо ва зна вец-сла вiст. 

У 1934 го дзе скон чыў Вi лен скi ўнi вер сi тэт. 

Вы ехаў у Хель сiн кi вы кла даць поль скую 

мо ву. З 1940-га вы кла даў ва ўнi вер сi тэ це го ра да Упса ла 

(Шве цыя), з 1966-га пра фе сар. У пра цах «Мо ва Ула дзi-

сла ва Сы ра ком лi», «Аб мо ве ўспа мi наў Фран цiш ка Мiц-

ке вi ча» ад зна чаў бе ла ру сiз мы аў та раў.

1915 год — на ра дзiў ся Мi ка-

лай Па лi кар па вiч Ча лы, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за. У Вя лi кую 

Ай чын ную вай ну з 1941-га на фло це. 

З чэр ве ня 1944-га ка ман дзiр бе ра га вой 

гру пы за дым лен ня 66-га асоб на га атра-

да дэ га за цыi i ды ма мас кi роў кi, за тым 

дэ сант на-раз вед валь на га атра да Дняп-

роў скай ва ен най фла ты лii. 28 чэр ве ня 

1944 го да ма ра кi атра да пад ка ман да ван нем ма лод ша-

га лей тэ нан та Ча ла га фар сi ра ва лi Пры пяць ка ля вёс кi 

Скры га ла ва Ма зыр ска га ра ё на, пе ра адо леў шы дра ця ную 

за га ро ду i мiн нае по ле, вы явi лi раз мя шчэн не ва ро жых сiл. 

29 чэр ве ня 1944-га ма ра кi вы зва лi лi вёс ку Кон ка вi чы Пет-

ры каў ска га ра ё на, 1 лi пе ня iх атрад пер шым ува рваў ся ў 

вёс ку Да ра шэ вi чы та го ж ра ё на, пад бiў шы ча ты ры тан кi 

пра цiў нi ка. За гi нуў у гэ тым жа баi...

2005 год — па iнi цы я ты ве спар тыў най гра мад-

скас цi кра i ны быў ство ра ны Прэ зi дэнц кi 

спар тыў ны клуб. Бе ла рус кiя спарт сме ны, ве тэ ра ны спор ту, 

трэ не ры, кi раў нi кi i вы клад чы кi спар тыў ных школ аб' яд на-

лi ся ў не ка мер цый ную ар га нi за цыю, каб пад тры маць фiз-

куль тур на-азда раў лен чы рух у кра i не, ства рыць не аб ход-

ныя ўмо вы для за ня ткаў спор там i фi зiч най куль ту рай.

1550 год — у Iс па нiю з Аме ры-

кi бы ла пры ве зе на пер шая 

пар тыя ша ка ла ду. У гэ ты дзень ад зна ча ец-

ца агуль на еў ра пей скi дзень ша ка ла ду.

1860 год — на ра дзiў ся Гус таў Ма-

лер, аў стрый скi кам па зi тар, 

ды ры жор, опер ны рэ жы сёр.

1940 год — на ра дзiў ся Рын га Стар, анг лiй скi му-

зы кант, удар нiк гур та «Бiтлз», член За лы 

сла вы рок-н-ро ла ў яе скла дзе.

1990 год — у Ры ме ўпер шы ню вы сту пi лi ра зам 

тры вы дат ныя тэ на ры су час нас цi — Лу ча на 

Па ва ро цi, Пла сi да Да мiн га i Ха сэ Ка рэ рас. Кан цэрт быў 

даб ра чын най ак цы яй, а яго за пiс ра зы шоў ся рэ корд ным 

ты ра жом у гiс то рыi кла сiч най музыки. Тэ на ры вы сту пi лi на 

сцэ не ў тэр мах Ка ра ка лы ў Ры ме. У кан цэр це бра лi ўдзел 

ад ра зу два ар кест ры: Фла рэн цiй скi i ар кестр Рым ска га 

опер на га тэ ат ра. Уся го «Тры тэ на ры» за 11 га доў да лi 

35 кан цэр таў. Пра ект меў ве лi зар ны ка мер цый ны пос пех.

ЛА РАШ ФУ КО:

«Ста рыя та му так лю бяць да ваць доб-

рыя па ра ды, што ўжо не здоль ны па каз-

ваць дрэн ныя пры кла ды».

Спорт-таймСпорт-тайм

СТАЎ КА НА МА ЛА ДЫХ I ТА ЛЕ НА ВI ТЫХ
Ха кей нае «Ды на ма» раз лi чы-

ла ся з гуль ца мi i пры сту пае 

 рых тавацца да но ва га се зо на. 

Пра гэ тыя ды iн шыя на вi ны спор-

ту рас каз ва ем у што тыд нё вым 

агля дзе «Звяз ды».

1. Ха кей ны клуб «Ды на ма–

Мiнск» цал кам раз лi чыў ся 

па за па зы ча нас цях пе рад ха ке iс та мi. 

Сi ту а цыю з фi нан са мi ў клу бе пра-

ка мен та ваў ге не раль ны ды рэк тар 

«Ды на ма–Мiнск» Дзмiт рый БАС КАЎ: 

«Для нас вель мi важ на бы ло ўвай сцi 

ў но вы се зон без за па зы ча нас цяў, i 

ця пер у мя не ёсць упэў не насць, што 

так i бу дзе. Клуб па цвер дзiў свой ста-

тус на дзей на га парт нё ра, якi тры мае 

сло ва i ня ўхiль на вы кон вае ўсе абя-

цан нi. У нас яшчэ за ста лi ся ня знач ныя 

за па зы ча нас цi пе рад пад рад чы ка мi i 

па стаў шчы ка мi, якiя па сту по ва за кры-

ва ем, i ў най блi жэй шы час вы пла цiм 

усё да ка пей кi. Не ўтаю, што i ця пер 

у «Ды на ма» ня ма за ла тых гор, але 

мi нi маль ныя па тра ба ван нi КХЛ мы 

бу дзем га то выя вы ка наць. Бе ла-

русь за ха ва ла свай го прад стаў нi-

ка ў най мац ней шай лi зе Еў ро пы, 

зна чыць, ай чын ны ха кей пра цяг-

не па сту паль на раз вi вац ца, што 

асаб лi ва важ на на пя рэ дад нi да-

маш ня га чэм пi я на ту све ту», — 

ска заў ген ды рэк тар. Склад ка-

ман ды бу дзе кан чат ко ва сфар мi-

ра ва ны, «Ды на ма» пры сту пiць да 

пад рых тоў кi, план якой су мес на 

з трэ нер скiм шта бам рас пра ца-

ва ны i за цвер джа ны. «Упэў не ны, 

што ў нас атры ма ец ца ства рыць 

кан ку рэн та здоль ны ка лек тыў i 

пры гэ тым не ад сту пiць ад абра най 

ра ней стра тэ гii раз вiц ця клу ба, якая 

пра ду гледж вае стаў ку на ма ла дых, 

та ле на вi тых бе ла рус кiх гуль цоў. Мы 

ба чым за кла дзе ны ў iх па тэн цы ял i 

га то выя яго рас крыць».

2. У фут боль ным чэм пi я на-

це Бе ла ру сi за вяр шы ла ся 

пра гра ма 16-га ту ра. Фут ба лiс ты 

«Мiн ска» на по лi ста лiч на га ста ды ё-

на «Трак тар» згу ля лi ўнi чыю з аў тсай-

да рам тур нi ру баб руй скай «Бел шы-

най» — 2:2. «Тар пе да–Бе лАЗ» са сту-

пiў са лi гор ска му «Шах цё ру» — 1:4, 

а ў Брэс це «Рух» пе рай граў мiн скае 

«Ды на ма» — 1:0.

Вы нi кi ас тат нiх су стрэч 16-га ту-

ра: БА ТЭ (Ба ры саў) — «Энер ге тык–

БДУ» (Мiнск) — 0:1, «Га ра дзея» — 

«Вi цебск» — 2:2, «Сла вiя» (Ма зыр) — 

«Слуцк» — 3:1, «Сма ля вi чы» — «Ды-

на ма» (Брэст) — 3:3, «Нё ман» (Грод-

на) — «Iс лач» (Мiн скi ра ён) — 1:0.

Тур нiр нае ста но вi шча: БА ТЭ (Ба-

ры саў) — 30 ач коў (16 мат чаў), «Нё-

ман» — 29 (15), «Энер ге тык–БДУ» — 

29 (16), «Шах цёр» (Са лi горск) — 

27 (15), «Тар пе да–Бе лАЗ» — 26 (15), 

«Ды на ма» (Брэст) — 26 (16), «Ды на-

ма» (Мiнск) — 23 (15), «Iс лач» (Мiн скi 

ра ён) — 23 (16), «Вi цебск» — 22 (16), 

«Сла вiя» — 21 (16), «Рух» (Брэст) — 

19 (15), «Слуцк» — 18 (16), «Га ра-

дзея» — 16 (16), «Мiнск» — 15 (14 ), 

«Сма ля вi чы» — 11 (15), «Бел шы на» 

(Баб руйск) — 7 (16).

Бам бар дзiр скую гон ку ўзна чаль вае 

ўзбек скi на па да ючы «Энер ге ты ка–

БДУ» Джа сур бек Ях шы бо еў, якi за бiў 

дзе вяць мя чоў.

Ад зна чым так са ма, што на стаў нiк 

гро дзен ска га «Нё ма на» Iгар Ка ва ле вiч 

пры зна ны най леп шым трэ не рам фут-

боль на га чэм пi я на ту Бе ла ру сi ў чэр ве нi. 

Та кi вы нiк тра ды цый на га га ла са ван ня 

жур на лiс таў вя ду чых бе ла рус кiх СМI, якi 

пра во дзiц ца аса цы я цы яй «Бе ла рус кая 

фе дэ ра цыя фут бо ла». У пер шы лет нi 

ме сяц па да печ ныя Iга ра Ка ва ле вi ча 

атры ма лi ча ты ры вiк то рыi ў ча ты рох пра-

ве дзе ных мат чах, за бiў шы сем мя чоў i 

пра пус цiў шы толь кi адзiн. Па чы на ю чы з 

21 мая фут ба лiс ты «Нё ма на» вый гра лi 

ўсе сем пра ве дзе ных па ядын каў.

3. Экс-гу лец збор най Бе ла ру-

сi па ва лей бо ле Ста нi слаў 

Са лi каў афi цый на ўзна ча лiў «Мiн-

чан ку», змя нiў шы на па са дзе га-

лоў на га трэ не ра Вiк та ра Ган ча ро ва. 

На стаў нiк ужо пры быў у Мiнск, i не-

ўза ба ве ка ман да пад яго кi раў нiц твам 

пач не пе рад се зон ную пад рых тоў ку. Вя-

до мы бе ла рус кi спе цы я лiст Ста нi слаў 

Са лi каў пас ля за вяр шэн ня спар тыў най 

кар' е ры ўва хо дзiў у трэ нер скi штаб 

жа но чай збор най Бе ла ру сi, за тым 

пра ца ваў у трэ нер скiм шта бе крас-

на дар ска га «Ды на ма» пад кi раў нiц-

твам Кан стан цi на Уша ко ва. Быў за-

дзей нi ча ны ў струк ту ры клу ба «Ура-

лач ка–НТМК», пра ца ваў асiс тэн там 

зна ка мi та га на стаў нi ка Мi ка лая 

Кар па ля. Мi ну лы се зон ён пра вёў 

у якас цi на стаў нi ка ма ла дзёж най 

ка ман ды са Свярд лоў скай воб лас-

цi, якая вы сту па ла ў Вы шэй шай 

лi зе А чэм пi я на ту Ра сii.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.


