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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.40 21.38 16.58
Вi цебск — 4.21 21.36 17.15
Ма гi лёў — 4.30 21.28 16.58
Го мель — 4.35 21.15 16.40
Гродна — 4.56 21.52 16.56
Брэст    — 5.06 21.43 16.37

ЗАЎТРА
Му жы кі спа чат ку не пі шуць «даб-

ра нач» і «доб рай ра ні цы», а по тым 

дзі вяц ца, што ты за гэ ты пра ме жак 

ча су па спе ла знай сці но ва га му жы ка, 

вый сці за муж і на ра дзіць дзя цей.

— Мі хась Пят ро віч, мы да ста ві лі вам 

ва шу па сыл ку!

— Я не Мі хась Пят ро віч, я яго ўнук.

Па зна ём лю ся з сур' ёз най жан чы-

най, га то вай па дзя ліць са мной ад каз-

насць па буй ным крэ ды це.

— Ох, як жа я намучылася з атрыман-

нем спадчыны майго апошняга мужа! 

Часам мне здаецца, што лепш бы ён не 

паміраў.

8 ЧЭР ВЕ НЯ

1772 год — ство ра на 

Ма гі лёў ская гу-

бер ня з цэнт рам у го ра дзе Ма-

гі лё ве. Па дзя ля ла ся на пра він-

цыі: Ар шан скую, Ма гі лёў скую, 

Мсці слаў скую, Ра га чоў скую 

і 12 па ве таў. Іс на ва ла да 1919 го да.

1836 год — вы да дзе ны цар скі ўказ аб 

увя дзен ні ва ўсіх на ву чаль ных 

уста но вах на тэ ры то рыі Бе ла ру сі вы кла дан ня 

на рус кай мо ве (за мест поль скай).

1895 год — на ра дзіў ся (вёс ка По гі-

ры, ця пер у Дзят лаў скім ра ё не) 

Іг нат Сы мо на віч Двар ча нін, бе ла рус кі лі та ра-

ту ра зна вец, па эт, пуб лі цыст, гра мад скі дзе яч. 

Аў тар вер шаў, пуб лі цыс тыч ных тво раў. У 1927 

го дзе вы даў у Віль ні «Хрэс та ма тыю но вай бе-

ла рус кай лі та ра ту ры (ад 1905 г.)», якая ме ла 

вя лі кую ро лю ў на ву чан ні і па тры я тыч ным вы-

ха ван ні дзя цей-бе ла ру саў. Пе ра клаў на бе ла-

рус кую мо ву паэ му А. Бло ка «Два нац цаць». 

Пра ца ваў у АН Бе ла ру сі. У 1933 го дзе рэ прэ-

са ва ны, у 1937-м рас стра ля ны. Рэ абі лі та ва ны 

ў 1956 го дзе.

1922 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Аляк-

се е віч Бе лы, бе ла рус кі ву чо ны ў 

га лі не ме ха ні кі ме та ла па лі мер ных сіс тэм, ака-

дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар тэх ніч ных на вук, 

пра фе сар, за слу жа ны вы на ход нік, за слу жа ны 

дзе яч на ву кі і тэх ні кі Бе ла ру сі. У 1973—1987 

га дах ві цэ-прэ зі дэнт АН Бе ла ру сі. Аў тар больш 

чым 750 на ву ко вых прац па вы ка ры стан ні 

ўза е ма су вя зі ма ле ку ляр ных і над ма ле ку ляр-

ных струк тур па лі ме раў з іх фі зі ка-ме ха ніч-

ны мі ўлас ці вас ця мі, трэн ні і зно се па лі ме раў. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр 

у 1994 го дзе.

1934 год — у Мін ску ад крыў ся 

1-ы з'езд пісь мен ні каў БССР, на 

якім быў ство ра ны Са юз пісь-

мен ні каў Бе ла ру сі.

1869 год — аме ры-

кан скі вы на ход-

нік Айвз Мак гаф ні за па тэн та-

ваў пер шы ў све це пы ла сос, 

на зва ны ім «Whіrlwіnd» («тры маць у ру ках і 

на кі роў ваць»). У верх няй част цы пры ла ды раз-

мя шча ла ся руч ка, злу ча ная ра мен ным пры-

во дам з вен ты ля та рам. Руч ка пры во дзі ла ся 

ў рух ру кой. Пы ла сос быў лёг кі і кам пакт ны, 

але ня зруч ны ў экс плу а та цыі з-за не аб ход нас ці 

ад на ча со ва кру ціць руч ку і штур хаць пры ла ду 

па пад ло зе. Мак гаф ні за сна ваў Бо стан скую 

кам па нію «Amerіcan Carpet Cleanіng Company» 

і стаў пра да ваць свае пы ла со сы па 25 до ла раў 

за шту ку (не ма лая су ма па тых ча сах, ка лі ўлі-

чыць, што ў той час 1 аме ры кан скі до лар скла-

даў ка ля 23 грам се раб ра). Боль шасць пы ла-

со саў Мак гаф ні 

бы лі пра да дзе-

ны ў Чы ка га і 

Бо ста не. Ад нак 

част ка іх, ве ра-

год на, зга рэ ла 

ў Вя лі кім Чы-

каг скім па жа-

ры. Толь кі два 

«Whіrlwіnd» за-

ха ва лі ся да на-

шых дзён, адзін 

з іх экс па ну ец ца 

ў гіс та рыч ным 

цэнт ры кам па-

ніі «Нооver».

1920 год — на ра дзіў ся Іван Мі кі та віч 

Ка жа дуб, ва ен ны лёт чык, мар-

шал авія цыі, трой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за. 

У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны па чаў служ-

бу ра да вым лёт чы кам-зні шчаль ні кам, у кан цы 

вай ны быў на мес ні кам ка ман дзі ра авія пал ка 

на 1-м Бе ла рус кім і 2-м Пры бал тый скім фран-

тах. За час вай ны пра вёў ка ля 330 ба я вых 

вы ле таў, удзель ні чаў у 120 па вет ра ных ба ях 

і аса біс та збіў 62 ва ро жыя са ма лё ты. Удзель-

нік Ка рэй скай вай ны (1950—1953). Аў тар кніг 

«Слу жу Ра дзі ме», «Вер насць Ай чы не». Па мёр 

у 1991 го дзе.

1926 год — на ра дзіў ся Алег Ка ша вой, 

ка мі сар пад поль най кам са моль-

скай ар га ні за цыі «Ма ла дая гвар дыя», якая 

дзей ні ча ла ў час Вя лі кай Ай чын най вай ны ў 

Ва ра шы лаў град скай воб лас ці УССР. Быў ар га-

ні за та рам і кі раў ні ком мно гіх ды вер сій су праць 

аку пан таў. У сту дзе ні 1943-га ар га ні за цыя бы-

ла рас кры тая фа шыс та мі. Ка ша вой спра ба ваў 

пе рай сці лі нію фрон ту, але быў схоп ле ны на 

стан цыі Кар ту шы на. Быў рас стра ля ны ка ля 

го ра да Ро вень кі Ва ра шы лаў град скай воб лас-

ці. Зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за пры свое на 

ў 1943 го дзе па смя рот на.
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Месяц
Маладзік 3 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Льва.

Iмянiны
Пр. Алены, Аверкія, Георгія, Івана, 

Карпа, Макара.

К. Ады, Ядвігі, Вільгельма, Максіма, 

Медарда, Севярына.

Бры тан ская сту дэнт ка зра зу ме ла, што 

чхан не пры но сіць больш гро шай, чым 

пра ца афі цы янт кай, па ве дам ляе Daіly 

Maіl.

18-га до вая Эбі Хей вуд ву чыц ца ў мас тац кай 

шко ле ў го ра дзе Лідс. Ад ной чы пад час ма ля-

ван ня яна за тры га дзі ны чхну ла 37 ра зоў. Ві дэа 

гэ та га пра цэ су, апуб лі ка ва нае на YouTube, не ча-

ка на ста ла па пу ляр ным. Дзяў чы на вы ра шы ла, 

што на гэ тым мож на за ра біць, а та му па ча ла 

ўжо спе цы яль на чхаць пе рад ка ме рай і пра да-

ваць за пі сы.

У ін тэр нэ це са праў ды знай шлі ся ама та ры, 

якія пла цяць да 100 фун таў стэр лін гаў за ві дэа, 

у якіх дзяў чы на вы кон вае іх прось бы — на прык-

лад, чхае і па каз вае но гі аль бо чхае і неш та 

ка жа. «Ад ной чы хтось ці ха цеў, каб я чхну ла і 

пай шла ў гра мад скую пры бі раль ню», — згад-

вае Хей вуд.

Дзяў чы на сцвяр джае, што здоль ная чхнуць 

11 ра зоў за 5 хві лін, і пры гэ тым за ўвесь час 

толь кі двой чы да чха ла ся да кры ві з но са. За-

тое ві дэа для «ама та раў чхан ня» да па ма га юць 

ёй пла ціць за ву чо бу і не ба яц ца, што з-за 

ня ста чы гро шай да вя дзец ца кі нуць мас тац-

кую шко лу.

Міль яр ды для лі гі
Вы шэй шая лі га чэм пі я на ту 

Анг ліі ў мі ну лым се зо не атры-

ма ла не бы ва лыя 5,44 міль яр да 

еў ра пры быт ку, пад лі чы лі ана-

лі ты кі Dеlоіttе. Так што ў фі нан-

са вым пла не, жар ту юць ана-

лі ты кі, фут боль ны мяч за раз 

пе ра важ на «на бі ты фун та мі». 

Вы нік Прэм' ер-лі гі за ўваж на — 

на 72 пра цэн ты — боль шы, чым 

у ня мец кай Бун дэс лі гі, якая ста-

ла дру гой па за роб ках (3,2 міль-

яр да еў ра). Зу сім по бач з Гер-

ма ні яй апы ну ла ся іс пан ская Ла 

Лі га (€3,1 млрд), на чац вёр тым 

мес цы — італь ян ская Се рыя А 

(€2,2 млрд). За мы кае топ-5 

«за ла тых» чэм пі я на таў Еў ро пы 

фран цуз ская Лі га 1, якая за ра-

бі ла €1,7 млрд.

Су мар на най леп шыя чэм пі я-

на ты Еў ро пы ў мі ну лым се зо не 

атры ма лі рэ корд ныя 15,6 міль-

яр да еў ра да хо ду, па ве да мі ла 

Fоrbеs. Асноў ную част ку да хо-

ду скла да юць пра вы на па каз 

мат чаў: на прык лад, анг лій ская 

Прэм' ер-лі га ў се зо не 2017/2018 

за ра бі ла на гэ тым 3,2 міль яр да 

еў ра — амаль 60 пра цэн таў ад 

агуль най су мы. Гэ та ў 2,5 ра за 

больш, чым вя шчаль ні кі пе ра-

лі чы лі Бун дэс лі зе. Па зга да ным 

па каз чы ку нем цы са сту па юць 

так са ма іс пан цам і італь ян цам. 

Пры гэ тым у Гер ма ніі най леп-

шая на вед валь насць у Еў ро пе: 

на адзін матч там у ся рэд нім ха-

дзі лі амаль 44 000 ча ла век.

Ра сій скі чэм пі я нат у рэй тын гу 

Dеlоіttе стаў шос тым па за роб-

ках у мі ну лым се зо не: агуль ная 

су ма не пе ра сяг ну ла і міль яр-

да — €813 млн. У ад роз нен не ад 

еў ра пей скіх топ-чэм пі я на таў, у 

ра сій скай Прэм' ер-лі зе асноў ную 

част ку да хо даў пры нес лі спон-

сар скія ад лі чэн ні і рэ кла ма. Пра-

вы на па каз мат чаў — на трэ цім 

мес цы па да ход нас ці (€112 млн). 

У дзя сят ку са мых пры быт ко вых 

чэм пі я на таў Еў ро пы так са ма 

ўвай шлі Тур цыя, Ні дэр лан ды, 

Пар ту га лія і Шат лан дыя.

Уве дзе ны ў 2011 го дзе фі нан-

са вы фэйр-плэй (FFР), які пры-

му сіў клу бы су ад но сіць вы дат кі з 

да хо да мі, па сту по ва пе ра тва рыў 

праб лем ную ін дуст рыю ў па спя-

хо вую. У се зо не 2017/18 больш 

за 100 міль ё наў ча ла век уба чы лі 

мат чы клуб ных тур ні раў з тры-

бун (плюс 6,4 пра цэн та за год), 

а 15 ка ман даў пе ра адо ле лі ліч-

бу ў міль ён гле да чоў за се зон. 

Пра дукт ці ка вы за меж ным ін вес-

та рам (у 20 лі гах яны кант ра лю-

юць адзін ці больш клу баў топ-лі-

гі) і фун да та рам (56 ка ман даў у 

25 лі гах рэ кла му юць на май ках 

кам па ніі не з Еў ро пы). Клу бы 

ак тыў на ўклад ва юц ца ў інф ра-

струк ту ру: дру гі год за пар агуль-

ны аб' ём ін вес ты цый у ста ды ё ны 

і ін шыя ма тэ ры яль ныя ак ты вы 

ка ман даў еў ра пей скіх топ-ліг пе-

ра вы сіў 1 міль ярд до ла раў.

Клуб ная 
бух гал тэ рыя

Усе су мар ныя зна чэн ні ў спра-

ва зда чы УЕ ФА свед чаць аб тым, 

што еў ра пей скі фут бол у вы дат-

най фор ме. Ад нак ка лі вы ву чыць 

склад ні кі фі нан са ва га пос пе ху, 

кар цін ка пе ра стае быць та кой 

бяс хмар най, ад зна чае Fоrbеs. 

З 615 міль ё наў еў ра чыс та га 

пры быт ку 549 міль ё наў ге не руе 

анг лій ская Прэм' ер-лі га, якая як-

раз з се зо на 2016/2017 жы ве па 

ўмо вах но ва га тэ ле кант рак та. 

Трох га до вае па гад нен не каш та-

ва ла Skу і Brіtіsh Tеlесоm звыш 

5 млрд фун таў, яшчэ 3 млрд пла-

цяць лі зе за меж ныя вя шчаль ні кі. 

Ці вар та здзіў ляц ца, што ў топ-20 

рэй тын га па вы руч цы 10 мес цаў 

зай ма юць анг лій скія ка ман ды, а 

па да хо дах ад ТБ — 17: сціп лыя 

«Борн мут» (€144 млн) і «Су он-

сі» (€127 млн) за раб ля юць на 

транс ля цы ях унут ра на га чэм пі-

я на ту больш за «Ювен тус» (€122 

млн).

Кан ку рэн цыю анг лі ча нам на 

пер шых рад ках звод ных таб ліц 

мо гуць склас ці толь кі су пер клу-

бы з ін шых ліг. «Рэ ал» і «Бар се-

ло на» больш за ўсіх мар ну юць 

на за роб кі — €406 міль ё наў 

і €378 млн ад па вед на. Дорт-

мунд ская «Ба ру сія» лі дзі руе 

па ся рэд няй на вед валь нас ці — 

79 496 гле да чоў за матч у се зо не 

2017/18, як і бун дэс лі га ў цэ лым. 

У «ПСЖ» са мы вы со кі па каз чык 

«да ход нас ці» заў зя та ра на тры-

бу нах — €86,9 з на вед валь ні ка.

Прак тыч на ва ўсіх па каз чы-

каў рос ту еў ра фут бо ла ёсць 

важ нае ўдак лад нен не аб «су-

аў та рах» пры го жых ліч баў. 

На прык лад, амаль па ло ву ад 

€2,9 млрд усёй бі лет най вы руч-

кі ге не ру юць 20 топ-ка ман даў, а 

40 пра цэн таў ад €6,3 міль яр да 

спон сар скіх і ка мер цый ных да-

хо даў за бяс печ ва юць 38 клу баў 

з вы шэй шых ды ві зі ё наў Анг ліі 

і Гер ма ніі. 55 пра цэн таў ад су-

куп най вы руч кі еў ра пей ска га 

фут бо ла пры но сяць тры лі гі — 

анг лій ская (27 %), ня мец кая і 

іс пан ская (па 14 %). А, на прык-

лад, уклад Ра сіі скла дае ча ты ры 

пра цэн ты.

Кам па нія Dеlоіttе што год скла-

дае рэй тынг са мых эка на міч на 

па спя хо вых фут боль ных клу баў 

све ту — Fооtbаll Mоnеу Lеаguе. 

Спра ва зда ча, пры све ча ная вы-

ні кам се зо на 2017/18, і чар го вы 

раз за фік са ва ла рост су куп на-

га да хо ду ка ман даў з топ-20: з 

€7,9 млрд да €8,3 млрд. Яго за-

бяс пе чы лі прад стаў ні кі пя ці вя-

ду чых ліг: 9 клу баў з Анг ліі (6 у 

пер шай дзя сят цы), 4 — з Іта ліі, 

па 3 — з Іс па ніі і Гер ма ніі, а так са-

ма фран цуз скі гранд «ПСЖ».

На пер шы ра док спі са ў мі-

ну лым се зо не праз два га ды 

вяр нуў ся «Рэ ал» з рэ корд най 

вы руч кай у €750,9 млн. Фе-

на ме наль на му рос ту (плюс 

€75 млн за год) шмат у чым 

спры я лі пе ра мо гі ў Лі зе чэм-

пі ё наў (трэ цяя за пар) і ў клуб-

ным чэм пі я на це све ту (а гэ та 

$5 млн пры за вых). Акра мя та го, 

фі нан са вую ста біль насць за-

бяс печ ва юць доў га тэр мі но выя 

кант рак ты з Аdіdаs і Еmіrаtеs. 

Дзя ку ю чы між на род най па пу-

ляр нас ці «Рэ ал» за раб ляе на 

ка мер цыі (спон сар скія здзел кі, 

мер чан дай зінг і пе рад се зон ныя 

ту ры) больш за ўсіх у фут бо-

ле — €356,2 млн (47 % су куп-

на га да хо ду). Ад нак ле тась «Рэ-

ал» стра ціў сваю га лоў ную зор-

ку — Ра нал ду, што не га тыў на 

ада бі ла ся на мар ке тын га вым 

па тэн цы я ле клу ба. Па вы ні ках 

бя гу ча га се зо на сі ту а цыя мо жа 

змя ніц ца.

Дру гое мес ца рэй тын гу да ста-

ла ся «Бар се ло не». €690,4 млн 

вы руч кі — вы нік рос ту ка мер-

цый ных да хо даў (стар та ваў но-

вы ма еч ны кант ракт з япон скай 

кам па ні яй Rаkutеn), па спя хо ва га 

пе рад се зон нага тур нэ па ЗША і 

пе ра мо гі ў чэм пі я на це Іс па ніі. У 

се зо не 2018/19 у «Бар сы» ёсць 

усе шан цы па леп шыць свае па-

каз чы кі: па ча лі дзей ні чаць рэ-

струк ту ра ва нае па гад нен не з 

Nіkе і но вая здзел ка з вы твор-

цам бы та вой тэх ні кі Bеkо.

«Ман чэс тар Юнай тэд», які 

два га ды за пар уз на чаль ваў 

рэй тынг, апус ціў ся на трэ цюю 

па зі цыю (€666 млн вы руч кі), 

хоць упер шы ню за не каль кі 

га доў гу ляў у Лі зе чэм пі ё наў 

(вы быў у 1/8 фі на лу). На се зон 

2018/19 ана лі ты кі праг на зу юць 

«Юнай тэд» рост да хо даў (да 

£615—630 млн) за кошт ка мер-

цый ных кры ніц: доў га тэр мі но вых 

кан так таў з Аdіdаs і Сhеvrоlеt, 

но вых гла баль ных і рэ гі я наль-

ных парт нёр стваў, а так са ма 

пер ша га «на ру каў на га» спон-

сар ска га па гад нен ня (Kоhlеr). 

Але змен шыць ад ста ван не ад 

лі да раў на ўрад ці атры ма ец ца 

без пос пе хаў у чэм пі я на це Анг ліі 

і Лі зе чэм пі ё наў.

«Ювен тус» упер шы ню з се-

зо на 2011/2012 вы паў з пер шай 

дзя сят кі рэй тын га, ня гле дзя чы 

на чэм пі ён скі ты тул у Іта ліі і рост 

ка мер цый ных да хо даў (плюс 

19 пра цэн таў за кошт здзел кі 

па ста ды ё не з Аllіаnz, ма еч на га 

кант рак та з Суgаmеs і бо ну саў 

ад мер чан дай зін га і лі цэн за-

ван ня, які мі ця пер зай ма ец ца 

сам клуб). Ад нак больш ран ні 

вы лет з Лі гі чэм пі ё наў і ўда лае 

вы ступ лен не там «Ро мы» моц-

на ска ра ці лі тэ ле да хо ды «Юве». 

Ка та лі за ваць фі нан са вы рост 

за клі ка ны Крыш ці я ну Ра нал ду. 

Яго куп ля — важ ная ін вес ты цыя 

і з пунк ту гле джан ня фут боль на-

га вы ні ку, і з пунк ту гле джан ня 

клуб най эка но мі кі.

Га лоў ны пра рыў у рэй тын-

гу-2019 здзейс ні ла «Ро ма» — з 

24-га мес ца на 15-е. Дай шоў шы 

да чвэрць фі на лу Лі гі чэм піё  наў, 

ка ман да атры ма ла €83,8 міль-

ё на ад УЕ ФА і да вя ла су му да-

хо даў ад тэ ле транс ля цый да 

€166,8 млн (67 пра цэн таў ад 

агуль най вы руч кі). Але ця пер, 

па куль не га то вы но вы ста ды ён 

«Ро мы» (абя ца юць да се зо на 

2020/2021), фі нан са вы пос пех 

клу ба на ўпрост за ле жыць ад 

вы ступ лен няў у рэй тын га вых 

спа бор ніц твах.

Фак тар Кло па
Анг лій скую Прэм' ер-лі гу ўжо 

даў но на зы ва юць са мым моц-

ным на цы я наль ным фут боль-

ным тур ні рам у Еў ро пе, ад нак у 

апош нія га ды па доб ныя за явы 

не зна хо дзі лі па цвяр джэн ня ў 

еў ра пей скіх куб ках. Ця пер жа 

пра моц Прэм' ер-лі гі свед чыць 

на ват тое, што сё лет ні (і мі ну-

ла год ні!) «Ман чэс тэр Сі ці» не 

здо леў вый сці на ват у паў фі нал 

Лі гі чэм пі ё наў; яго спы ніў ін-

шы анг лій скі клуб — лон дан скі 

«То тэн хэм».

Тра ды цый на лі чы ла ся, што 

на цы я наль ны чэм пі я нат для 

Анг ліі мае пры яры тэт над еў ра-

пей скі мі куб ка мі. Асаб лі ва гэ та 

да ты чы ла ся Лі гі Еў ро пы, на мат-

чы якой анг лій скія клу бы час та 

вы стаў ля лі дру гія са ста вы. Для 

вя ду чых клу баў, якія зма га юц ца 

за мес ца ў пер шай чац вёр цы, 

еў ра пей скія мат чы гу ля юц ца ў 

ся рэ дзі не тыд ня — заў сё ды да-

дат ко вая на груз ка пе рад уік-эн-

дам, у які пра хо дзіць чар го вы 

тур Прэм' ер-лі гі.

Усе змя ні лі гро шы і пра ві-

лы УЕ ФА. Лі га чэм пі ё наў заў-

сё ды да зва ля ла за ра біць. Але 

ў 2019-м пе ра мож ца атры маў 

больш за 116 млн еў ра, а ўся-

го ў гэ тым тур ні ры ра зы гры ва-

ец ца больш за 1,3 млрд еў ра. 

Кан ку рэн цыя за лі дар ства ў 

анг лій скай Прэм' ер-лі зе пры-

кмет на ўзрас ла: да «вя лі кай 

чац вёр кі» («Ар се нал», «Лі вер-

пуль», «Ман чэс тэр Юнай тэд», 

«Чэл сі») да да лі ся «Ман чэс тэр 

Сі ці» з яго не аб ме жа ва ны мі фі-

нан са вы мі маг чы мас ця мі і «То-

тэн хэм» з яго но вым ста ды ё нам 

на 62 ты ся чы мес цаў, які ўжо 

на зы ва юць най леп шым у Анг-

ліі. У гэ тых умо вах трап лян не 

ў чац вёр ку, якое га ран туе пу-

цёў ку ў Лі гу чэм пі ё наў, ста ла 

жа да ным тра фе ем, зай мець 

які не так прос та. У 2015 го дзе 

УЕ ФА аб вяс ці ла, што пе ра мож-

ца Лі гі Еў ро пы бу дзе з гэ та га 

ча су атрым лі ваць мес ца ў Лі зе 

чэм пі ё наў. У вы ні ку анг лій скія 

клу бы гу ля лі ў фі на ле тур ні ру 

трэ ці год за пар.

Адзін з сё лет ніх трыў мфа та-

раў — «Лі вер пуль» — пра вёў 

фе е рыч ны се зон 2018/2019: 

толь кі на ад но ач ко ад стаў ад 

«Ман чэс тэр Сі ці» ў гон цы за 

чэм пі ён ства ў Анг ліі, за тое стаў 

пе ра мож цам Лі гі чэм пі ё наў. 

У гіс то рыі клу ба гэ та шос ты 

та кі Ку бак, апош ні раз ка ман-

да вый гра ва ла су пер тра фей у 

2005 го дзе. Ка ман да Юр ге на 

Кло па гу ля ла ў фі на ле са ма га 

прэ стыж на га су свет на га фут-

боль на га тур ні ру ся род клу баў 

дру гі год за пар — у мі ну лым се-

зо не «Лі вер пуль» у вы ра шаль-

ным мат чы прай граў мад рыд-

ска му «Рэ алу» з лі кам 1:3.

Ня мец ка га трэ не ра Юр ге на 

Кло па па клі ка лі ў «Лі вер пуль» 

во сен ню 2015 го да. Ле ген дар-

ны клуб, у рэ зю мэ яко га зна-

чац ца 59 тра фе яў, вель мі за су-

ма ваў па ты ту лах. Да мо ман ту 

пе ра ез ду ў Анг лію Клоп ужо 

па спеў за ча ра ваць заў зя та раў 

сціп ла га «Май нца» (у 2004-м 

вы веў ка ман ду ў Бун дэс лі гу) і 

ам бі цый най «Ба ру сіі» (двой чы 

зра біў чэм пі ё нам Гер ма ніі — 

2011-га і 2012-га га доў), так 

што «Лі вер пу лю» прый шло ся 

па тар га вац ца за спе цы я ліс та. 

Пер шы кант ракт быў раз лі ча-

ны на тры се зо ны і £7 млн у 

год, ад нак ужо ў 2016-м па гад-

нен не пра цяг ну лі да 2022-га. 

Па звест ках Frаnсе Fооtbаll, 

за раз га лоў ны трэ нер за раб-

ляе £11,2 млн у год (з улі кам 

рэ клам ных да хо даў).

«Тое, што Клоп заў сё ды за-

ста ец ца са мім са бой, — чыс-

тая праў да і адзін з клю ча вых 

склад ні каў яго асо бы, ад зна чае 

Эл мар Не ве лінг у сва ёй кні зе 

«Юр ген Клоп. Гіс то рыя най вя-

лік ша га трэ не ра». Ён не гу ляе 

ні я кіх ро ляў, ды і, як ён сам ка-

жа, з яго «вель мі дрэн ны ак-

цёр». Та му ён не вы ка рыс тоў вае 

СМІ для ней кіх аса біс тых мэт. 

Прос та ча сам ён не ра зу мее, 

як яго сло вы мо жа ўспры няць 

шы ро кая пуб лі ка. З-за гэ та га 

яго сло вы не заў сё ды ад па вя-

да юць пра ві лам доб ра га то ну: 

«Што да ты чыц ца мер ка ван ня 

гра мад скас ці, то з гэ тым мне 

па шан ца ва ла. Мне аб са лют на 

ўсё роў на. Чхаць я на іх ха цеў. 

Ад ны за яў ля юць, што я «доб ры 

хло пец, заў сё ды ў спра ве», а ін-

шыя ка жуць, што «гэ ты даў ба-

ны ра зум нік мне ўжо га да мі на 

нер вы дзей ні чае». Мя не вель мі 

доў га лі чы лі пус таз во нам. Але 

ка лі ра бо та і яе якасць у на яў-

нас ці, то ўжо ста но віц ца не так 

важ на, што ты ка жаш гра мад-

скас ці». Пра «фак тар Кло па» 

на са мрэч свед чаць рэ аль ныя 

вы ні кі. На таб ло і, ад па вед на, 

на ра хун ках.

За хар БУ РАК.

Упер шы ню з ся рэ дзі ны 1950-х га доў у фі на лах еў ра пей скіх фут боль ных куб каў апы ну лі ся 

прад стаў ні кі ад ной кра і ны. Та ко га ра ней прос та ні ко лі не бы ло. Не каль кі ра зоў у фі на лах 

гу ля лі па тры клу бы з ад ной кра і ны — Іс па ніі, Гер ма ніі і Іта ліі, але ні ко лі ўсе ча ты ры. Пяць 

га доў Лі гу чэм пі ё наў вый гра ва лі «Бар се ло на» і «Рэ ал». Мад рыд скі клуб па біў рэ корд, які 

тры маў ся са ства рэн ня Лі гі чэм пі ё наў — ён вый гра ваў яе трой чы за пар. У се зо не 2018/2019 

анг лій скія клу бы спы ні лі да мі на ван не іс пан скіх. Сё ле та фі на ліс та мі фут боль най Лі гі Еў ро-

пы ста лі лон дан скія «Чэл сі» і «Ар се нал», а Лі гі чэм пі ё наў — «Лі вер пуль» і «То тэн хэм Хотс-

пур». Ад мет на, што тры клу бы прад стаў ля лі адзін го рад — Лон дан. Як вя до ма, пе ра мо гу 

свят ка ва лі «Чэл сі» і «Лі вер пуль». Коль кі ж за раб ля юць най мац ней шыя фут боль ныя лі гі 

і асоб ныя клу бы?

К@нтынентыК@нтыненты

Мяч з фун та мі
КОЛЬ КІ ЗА РАБ ЛЯ ЮЦЬ НА ФУТ БО ЛЕ?

О, жанчыны!О, жанчыны!

Жан чы на з го ра да Рыч манд (штат Вір-

джы нія, ЗША) ку пі ла 30 ла та рэй ных бі-

ле таў у адзін дзень, і ўсе яны ака за лі ся 

шчас лі вы мі, па ве дам ляе пар тал USА 

Tоdау.

Дэ бо ра Браўн рас ка за ла, што ў дзень па-

куп кі бі ле таў ёй усю ды трап ля ла ся спа лу чэн не 

лі каў 1-0-3-1. Жан чы на да ве ры ла ся ін ту і цыі і 

ку пі ла 20 ла та рэй ных бі ле таў і ўпі са ла ў іх гэ тыя 

ну ма ры. За тым яна на бы ла яшчэ дзе сяць квіт-

коў у ін шай кра ме. Кож ны бі лет каш та ваў адзін 

до лар, а са мы буй ны прыз у ла та рэю скла даў 

5000 до ла раў. Та кім чы нам Браўн вый гра ла 

150 ты сяч, вы дат ка ваў шы ўся го 30. Па вод ле 

слоў аме ры кан кі, ка лі яна прый шла па гро шы, 

яе «ледзь удар не ха піў». Ар га ні за та ры ла та рэі 

за яві лі ёй, што шанц ад га даць пра віль ную пас-

ля доў насць быў роў ны адзін да дзе ся ці ты сяч. 

Жан чы на па куль не ве дае, на што па тра ціць 

вый грыш.

Аме ры кан ка вый гра ла 
ў ла та рэю 30 ра зоў за дзень

Сту дэнт ка пла ціць 
за ву чо бу... чхан нем

— Усм
іхніц

еся!

Падрыхтаваў Іван КУ ПАР ВАС.


