
Ба ры саў скі БА ТЭ згу ляў 
уні чыю (1:1) са сла вац кім 
«Сло ва нам» у пер шым 
мат чы плэй-оф Лі гі чэм-
пі ё наў.

«А май стэр ства не пра-
п'еш», — вя до мае вы каз ван не, 
якое так час та мож на па чуць на 
тры бу нах на шых ста ды ё наў, я 
ўзга даў ад ра зу пас ля фі наль-
на га свіст ка гуль ні ў Бра ціс ла ве. 
Ты чы ла ся яно кан крэт на ад на го 
ча ла ве ка — 32-га до ва га фор-
вар да сла вац кай ка ман ды Ро-
бер та Ві тэ ка. За сваю 15-га до-
вую кар' е ру ён шмат за бі ваў за 
ня мец кі «Нюрн берг», ра да ваў 
ба лель шчы каў фран цуз ска га 
«Лі ля», а на пер шын стве све ту 
2010 го да двой чы за біў збор най 
Іта ліі. У су стрэ чы з бе ла ру са мі 
па го ле ны сла вак з'я віў ся на по-
лі толь кі на 72-й хві лі не, ад нак 
яму ха пі ла лі та раль на ад на го 
мо ман ту, каб пе рай граць Сяр-
гея Чэр ні ка і зраў няць лік у па-
ядын ку...

У ас тат нім, ка лі не за ўва жаць 
ха рыз му Ві тэ ка, бе ла рус кая 
дру жы на дзей ні ча ла не горш 
за апа не нта. Пас ля стар та ва га 
на ціс ку гас па да роў «жоў та-бла-
кіт ныя», як ка жуць, «рас ка ча га-
ры лі ся» і ак тыў на ата ка ва лі. У 
вы ні ку — аў та гол То ма ша Яб-
лон ска га, які ў ба раць бе з Ра дзі-

во на вым спра ба ваў вы біць мяч 
за ме жы по ля і па тра піў у свае 
ва ро ты. Маг лі бе ла ру сы на огул 
зняць усе пы тан ні ў гэ тым мат-
чы, але... Коль кі ра зоў мы пі са-
лі пра гэ тае «але», не злі чыць. 
Доб ра, што хоць у вы пад ку, ка лі 
«ка ра лі Бра ціс ла вы» за бі лі дру гі 
мяч, ба ка вы суд дзя ўба чыў ста-
но ві шча па-за гуль нёй. У вы ні-
ку ад ка зы на ўсе пы тан ні дасць 
паў тор ны матч праз ты дзень 
на «Ба ры саў-Арэ не». І не як не 
вель мі хо чац ца, каб на аван сцэ-
ну вый шаў сла вац кі на па да ючы, 
а не наш — з БА ТЭ.

— Сюр пры заў не бы ло. 
Пры клад на па доб ныя дзе ян-

ні ад са пер ні ка мы і ча ка лі, — 
за ўва жыў на пас ля мат ча вай 
прэс-кан фе рэн цыі Аляк сандр 
ЕР МА КО ВІЧ, га лоў ны трэ нер 
БА ТЭ. — Але ёсць не вя ліч кае 
за сму чэн не.

А вось Фран ці шак СТРА КА, 
трэ нер «Сло ва на», за ўва жыў 
якас ную гуль ню апа не нта.

— Гэ тая ка ман да кож ны год 
гу ляе ў Лі зе чэм пі ё наў. Я ца-
ню сва іх гуль цоў, якія бі лі ся да 
апош ня га, бо ў шмат лі кіх вы пад-
ках са ма ад да ча мае вя лі кае зна-
чэн не. Лік 1:1 тро хі рас ча ра ваў. 
Праў да, мы па він ны пры знаць, 
што БА ТЭ — доб рая ка ман да.

Та рас ШЧЫ РЫ

22 жніўня 2014 г.НАПРЫКАНЦЫ8

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.00 20.24 14.24
Вi цебск — 5.46 20.17 14.31
Ма гi лёў — 5.50 20.14 14.24
Го мель — 5.50 20.07 14.17
Гродна — 6.15 20.38 14.23
Брэст    — 6.20 20.35 14.15

Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея, Антона, 
Дзмітрыя, Мацвея, Пятра.
К. Марыі, Зігфрыда, Цімафея, 
Цэзара.

Месяц
Маладзік 25 жніўня. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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ЗАЎТРА

Кла пат лі вую ма ту лю, жыц ця ра дас ную 
і ма ла дую ба бу лю і пра ба бу лю ЛЯЎ КО ВІЧ 

Люд мі лу Ва сіль еў ну з вёс кі Ка валь цы Дзяр-
жын ска га ра ё на він шу ем з пры го жым юбі ле ем!

Дзя куй та бе, на ша род ная, за да бры ню і пя шчо-
ту, якіх ха пае на ўсіх, за тое, што ву чы ла і ву чыш нас 
лю біць жыц цё і лю дзей, за тое, што ў нас ёсць цёп лы і 
ўтуль ны дом, дзе заўж ды ча ка юць і ра зу ме юць.

Зда роўя та бе, ба дзё рас ці, ап ты міз му і жыц цё вых 
сіл яшчэ на доў гія га ды!

Дзе ці, уну кі і праў ну кі.
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— Я пра цую ў вас на паў стаў кі і та му 
пра шу кры чаць на мя не на паў го ла са! 

Якое доб рае на двор'е! Трэ ба пад су нуць 
кам п'ю тар да акна.

— Якую б ты ха цеў су пер здоль-
насць?

— Доб ра атрым лі вац ца на фо та-
здым ках.

Ка лі вы хо ча це, каб му жу спа да ба ла ся 
са ла та, да дай це ў яе дроб ку пель ме няў, 
пу чок са сі сак і га лін ку каў ба сы.

На ро джа ныя ў гэ ты дзень ні ко лі не за бы ва юц ца 
пра свае ка ра ні і заў сё ды пра віль на ацэнь ва юць свае 
здоль нас ці. Яны не цер пяць мі тус ні, ад да юць пе ра-
ва гу доб ра ар га ні за ва най пра цы. Звы чай на ўсё, чым 
зай ма юц ца гэ тыя лю дзі, азна ча на ад біт кам ары гі-
наль нас ці. Яны здоль ны ба чыць пры га жосць ва ўсім, 
але свой унут ра ны свет утой ва юць ад на ва коль ных. 
Мно гіх з іх пры цяг ва юць па дзеі мі ну лых ста год дзяў, 

але, за ха піў шы ся, яны ры зы ку юць за стац ца ў адзі но це, ка лі бліз кія 
не пад тры ма юць іх. Гэ тыя лю дзі заў сё ды ла яль ныя ў ад но сі нах з 
сяб ра мі, ка ле га мі па ра бо це, чле на мі сям'і, але, тым не менш, мо гуць 
пра явіць во лю і не цер пяць пры му су.

22
жніўня

НА РО ДЖА НЫЯ

1559 год — 455 га доў з ча су на ра джэн ня Юрыя 
Юр' е ві ча Алель ка ві ча, дзяр жаў на га дзея-

ча ВКЛ, кня зя слуц ка га, спаў ня ец ца ў гэ тым го дзе. 
Сын Юрыя Юр' е ві ча, апош ні з ро ду Алель ка ві чаў па 
муж чын скай лі ніі. Пры ім кня жац кі двор у Слуц ку за-
ста ваў ся буй ным куль тур ным цэнт рам. У 1600 го дзе 
яго дач ка Соф'я вый шла за муж за кня зя Я. Ра дзі ві ла. 
Пас ля яе смер ці Слуц кае і Ка пыль скае княст ва пе-
рай шлі да Ра дзі ві лаў. Па мёр у 1586 го дзе.

1861 год — на ра дзіў ся 
(вёс ка Па ля ва чы, 

ця пер Глы боц кі ра ён Ві цеб скай 
воб лас ці) Іг нат Ця рэнць е віч Буй-
ніц кі, бе ла рус кі ак цёр, рэ жы сёр, 
тэ ат раль ны дзе яч. Ства раль нік 
пер ша га бе ла рус ка га пра фе-
сій на га тэ ат ра, які ў 1910 го дзе 
атры маў наз ву «Пер шая бе ла-
рус кая тру па Іг на та Буй ніц ка га». 
З тэ ат рам ез дзіў па Бе ла ру сі і за 
яе ме жа мі. Вы сту паў у Віль ні, 
Пе цяр бур гу і Вар ша ве. Кі ра ваў тэ ат рам, пад трым-
лі ваў яго ма тэ ры яль на за кошт да хо даў са свай го 
ма ёнт ка. Ста віў п'е сы і іг раў у іх. Чы таў про зу і 

вер шы, спя ваў со ла і ў хо ры, тан ца ваў. Пер шым у 
Бе ла ру сі звяр нуў ува гу на эс тэ тыч ныя маг чы мас-
ці бе ла рус ка га на род на га тан ца, уз ня ўшы яго да 
ўзроў ню вы со ка га мас тац тва. Іні цы я тар ства рэн ня 
Пер ша га та ва рыст ва бе ла рус кай дра мы і ка ме-
дыі. Вы ву чаў пес ні і тан цы, збі раў узо ры на род на га 
адзен ня, ар на мен ту. Яго дзей насць пад трым лі ва лі 
та кія пра грэ сіў ныя дзея чы бе ла рус кай куль ту ры, 
як Я. Ку па ла, Цёт ка, З. Бя ду ля і ін шыя. Па мёр у 
1917 го дзе.

1952 год — на ра дзіў ся (пас. Чыр во ны Ара ты 
Вет каў ска га ра ё на Го мель скай вобл.) 

Ва ле рый Дзміт ры е віч Па ро шын, бе ла рус кі ге о лаг, 
док тар ге о ла га-мі не ра ла гіч ных на вук (1998). Аў тар 
на ву ко вых прац па наф та по шу ка вай геа ло гіі і гід ра-
геа ло гіі, рас пра цоў цы наф та вых ра до ві шчаў.

Пят русь МА КАЛЬ, па эт, дра ма тург, 
пе ра клад чык:
«Мае рад кі —
пра цяг ма ёй ру кі,
якой мне столь кі рук па ціс нуць трэ ба!»

Ду эт Ва дзім Кап тур 
і Яў ген Ка ра лёў ста ў 
дру гі м у сін хрон ных 
скач ках у ва ду з выш-
кі. Бе ла ру сы ў фі на ле 
атры ма лі ад суд дзяў 
ацэн ку 421,80 ба ла.

«Зо ла та» да ста ла ся ня-
мец ка му ду э ту ў скла дзе 
Па тры ка Хаў сдын га і Са-
шы Кляй на — 461,46 ба ла. 
«Брон зу» за ва я ва лі ўкра ін цы 
Аляк сандр Бон дар і Мак сім 
Да лгоў — 415,17.

Ва дзім Кап тур і Яў ген Ка-
ра лёў вы сту па юць у ду э це 
ў сін хрон ных скач ках уся-

го дру гі год. На чэм пі я на це 
све ту 2013 го да ў Бар се ло не 
яны за ня лі 12-е мес ца, а на 
па пя рэд нім чэм пі я на це Еў ро-
пы ў ня мец кім Рас то ку бы лі 
шос ты мі.

Ся рэб ра ная ўзна га ро да 
ста ла дру гой у ак ты ве бе ла-
рус кіх май строў вод ных ві даў 
спор ту на ця пе раш нім чэм пі я-
на це Еў ро пы. Пер шы ме даль 
за ва я ваў плы вец Яў ген Цур-
кін, які стаў чэм пі ё нам кан ты-
нен та ў пла ван ні ба тэрф ля ем 
на дыс тан цыі 50 м.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ

�

Упэў не на вый граў шы ква-
лі фі ка цый ны за езд і паў-
фі нал, брас таў чан ка за-
ва я ва ла за ла ты ме даль у 
кла се ло дак-адзі но чак на 
дыс тан цыі 1000 мет раў у 
ака дэ міч ным вес ла ван-
ні. Яе час на фі ні шы — 
3: 51.33. Дру гой ста ла 
гра чан ка Аці на-Ма рыя Ан-
ге ло пу лу — 3: 51.59, а трэ-
цяй — фран цу жан ка Ка мі-
ле Джу лет — 3: 53.80.

«Я на фі ні шы не зра зу ме ла, 
пер шая я ці дру гая. А ка лі аб-
вяс ці лі, што пер шая, то я ад ра зу 
сцяг уз ня ла і па ча ла пла каць. 
Гэ та пер шы ме даль у вес ла ван-
ні на юнац кіх Алім пій скіх гуль-
нях для Бе ла ру сі і тут, у Нан-
кі не. Са праўд ная гіс та рыч ная 
па дзея атры ма ла ся — не ма гу 
пе ра даць свае эмо цыі сло ва мі. 
Вя лі кі дзя куй усім за пад трым-
ку! Я вель мі шчас лі вая, уся пра-
ца не да рэм ная...» — ска за ла 
Крыс ці на пас ля фі ні шу.

Гэ та дру гі за ла ты ме даль у 
спар тыў най кар' е ры Крыс ці ны 
Ста ра се лец. У кан цы мая бе ла-
рус ка за ва я ва ла «зо ла та» чэм-
пі я на ту Еў ро пы ся род юні ё раў 
па ака дэ міч ным вес ла ван ні, а 
ў 2013-м на гэ тым жа тур ні ры 
бы ла дру гой. На стаў нік Крыс ці-
ны — трэ нер з 25-га до вым ста-

жам Аляк сандр Па пен ка.
«Зо ла та» ў вес ла ван ні ста ла 

пер шым ме да лём у скар бон цы 
бе ла рус кай ка ман ды на дру гіх 
лет ніх юнац кіх Алім пій скіх гуль-
нях. На га да ем, што ў тур ні ры бя-
руць удзел 34 бе ла рус кія спарт-
сме ны ў 16 ві дах спор ту. Гуль ні 
пра доў жац ца да 27 жніў ня.

«У не маў лят са праў ды ад на-
ра джэн ня ёсць іму ні тэт да не ка-
то рых за хвор ван няў — дзя куй 
ан ты це лам, якія пе ра да юц ца ад 
ма ці спа чат ку праз пла цэн ту, а 
пас ля з груд ным ма ла ком. Але 
та кая аба ро на мае ча со вы ха-
рак тар, — ка жа ўрач-ме та дыст 
3-й га рад ской дзі ця чай клі ніч-
най па лі клі ні кі г. Мін ска Га лі на 
САФ РО НА ВА. — Вак цы на цыя, 
іму ні за цыя, пры шчэп ка — гэ та 
ства рэн не штуч на га іму ні тэ ту 
да ін фек цый ных за хвор ван няў. 
Увя дзен не вак цын «пры му шае» 
імун ную сіс тэ му па пра ца ваць так, 

ні бы мае мес ца рэ аль ная ін фек-
цыя. Ак тыў ны штуч ны іму ні тэт 
уз ні кае ў ся рэд нім праз 2-3 тыд-
ні пас ля за вяр шэн ня вак цы на цыі 
і за хоў ва ец ца ме ся ца мі і на ват 
га да мі. Та му для пад тры ман ня 
вы пра цоў кі ан ты цел пра вод зяц-
ца рэ вак цы на цыі — паў тор ныя 
пры шчэп кі.

Пры шчэп кі, якія нам ро бяць 
у дзя цін стве су праць асоб ных 
ін фек цый, ства ра юць асно ву 
іму ні тэ ту на ўсё жыц цё. У кож-
най кра і не ўліч ва ец ца свая эпі-
дэ міч ная сі ту а цыя, а та му дзей-
ні чае На цы я наль ны ка лян дар 

пры шчэ пак. Пра фі лак тыч ныя 
пры шчэп кі, уста ноў ле ныя гэ-
тым ка лен да ром, аба вяз ко выя, 
але яны не мо гуць пра во дзіц ца 
пры му со ва. Кож ны па ві нен зра-
біць вы бар.
� Вак цы на цыя не маў лят па-

чы на ец ца ў пер шыя су ткі пас ля 
на ра джэн ня пра вя дзен нем пра-
фі лак тыч най пры шчэп кі су праць 
ві рус на га ге па ты ту В і ту бер ку-
лё зу.
� Пе рад пры шчэп кай дзі ця 

аба вяз ко ва агля дае пе ды ятр, 
ацэнь вае стан зда роўя і дае до-
пуск да пры шчэп кі.

� Пас ля пра ве дзе най пры-
шчэп кі ў дзі ця ці мо жа быць мяс-
цо вая рэ ак цыя — пры пух ласць і 
па чыр ва нен не ў мес цы ін' ек цыі. 
Ка лі на зі ра ец ца па вы шэн не тэм-
пе ра ту ры, па гар шэн не са ма ад-
чу ван ня, не аб ход на па ка зац ца 
ўра чу.
� Ні вод ная вак цы на не дае 

100 пра цэн таў га ран тыі, што дзі-

ця, якое атры ма ла пры шчэп ку, 
не за хва рэе. Гэ та бы вае рэд ка, 
і ін фек цыя пра ця кае ў лёг кай 
фор ме.
� Бяс пе ку ад той ці ін шай ін-

фек цыі за бяс печ вае пры шчэп лі-
ван не не менш за 80 пра цэн таў 
на сель ніц тва.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

На за мет куНа за мет ку  ��

Пры шча піць 
нель га пра пус ціць

Пра СПОРТПра СПОРТ  ��

ПЕР ШАЕ «ЗО ЛА ТА»
Крыс ці на Ста ра се лец ста ла алім пій скай чэм пі ён кай 
юнац кіх гуль няў у кі тай скім Нан кі не

ДРУ ГІЯ Ў ЕЎ РО ПЕ
Бе ла рус кія ска ку ны ў ва ду за ва я ва лі 
«се раб ро» чэм пі я на ту Еў ро пы ў Бер лі не

УСЁ ВЫ РА ШЫЦЬ 
МАТЧ У АД КАЗ

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 3. Па смя яў ся ён з кат ла, а 
абод ва чор ныя (пры маў ка). 8. Япон скае на цы я наль-
нае адзен не. 9. «Шап ка» на лям пе для ад люст ра ван ня 
свят ла. 10. Цяж кі шпат, мі не рал, ідзе на вы раб бе лай 
фар бы. 11. Ма лая ра дзі ма А.Р. Чар вя ко ва. 12. Сон ца 
над га ры зон там. 13. Ма шы на для а чыст кі на сен ня ад 
да меш каў. 14. Пра мыс ло вы мік ра ра ён у Мін ску. 17. 
Ча ла век, схіль ны да ры бал кі, ту рыз му. 21. «Смерць» 
для шах мат на га ка ра ля. 23. Вы шэй шы га ту нак пша-
ніч най му кі на Бе ла ру сі, з якой ку лі на ры вы пя ка юць 
смач ныя блі ны. 24. Го рад у Вя лі ка бры та ніі з най-
ста рэй шай на ву чаль най уста но вай. 25. Пе ра нос нае 
жыл лё ў на ро даў Поў на чы. 27. Па лі тыч ны дзе яч Ін дыі. 
Дач ка Д. Нэ ру. 31. Тое, што да кор, упі кан не. 34. Пач-
неш ля ніц ца — бу дзеш з ёю ва ла чыц ца (пры маў ка). 
35. Тай ныя ся лян скія са ю зы ў Гер ма ніі ў ХV—ХVІ ст., 
на кі ра ва ныя су праць фе а даль на га гнё ту. 36. Спа бор-
ніц тва на па рус ных суд нах. 37. Ад на з на зваў Троі, 
ста ра жыт на га го ра да ў Ма лой Азіі. 38. За сна валь нік 
эва лю цый на га ву чэн ня пра па хо джан не ві даў. 39. Яе 
стры гуць, а ба ран дры жыць (пры маў ка). 40. Ра ка, 
пра вы пры ток Ку ры.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Па ста ян ны ат ры бут на шах-
мат най дош цы. 2. Сму так з пры чы ны бед ства, ка-
та стро фы. 3. Бе ла рус кі на род ны та нец, дзе хлоп цы 
вы хва ля юц ца сва і мі бо та мі. 4. З доб рым па ды хо дам 
і кот яе есць (пры маў ка). 5. Ха рак тар ча ла ве ка, тэм-
пе ра мент. 6. Лёг кая ат мас фер ная пя лён ка, дым ка, 
ту ман. 7. У гэ ты дзень тыд ня на Мас ле ні цу пра хо дзяць 
вя чор кі за лвіц. 14. Па пу ляр ная наз ва ка пей кі на Бе ла-
ру сі ў ХІХ ст. 15. Ча со вая па бу до ва, вар тоў ня і склад у 
са дзе, ле се. 16. За па вет пас ля доў ні кам, на шчад кам. 
18. За сце ра галь нае пры ста са ван не для тва ру. 19. 
Лю бі мае мес ца пра цы Стэ фа ніі Ста ню ты. 20. Сказ, 
на пі са ны, на дру ка ва ны ў ад ну лі нію. 21. Спар тыў ны 
сна рад у ру ках бас кет ба ліс та. 22. Кніж нае лі та ра-
тур нае вы дан не. 26. Еў ра пей ская кра і на, су сед ка 
Бе ла ру сі. 28. Су куп насць ра бот ні каў уста но вы, ар га-
ні за цыі. 29. Зго да ў вы ні ку пе ра мо вы. 30. На ша зям-
ляч ка, чэм пі ён ка Еў ро пы ў бе гу на 200 м і ў эс та фе це 
на 4х100 м (Берн, Швей ца рыя, 1954). 31. Па вод ле 
ста ра жыт на-грэ час кай мі фа ло гіі, мес ца зна хо джан ня 
Апа ло на і муз. 32. Нік чэм ны, аб ме жа ва ны ча ла век. 
33. Раз дзел фі зі кі пра ўлас ці вас ці свят ла.

Ула дзі мір ЕС МАН ТО ВІЧ.

Кры жа ван каКры жа ван ка  ��

Нагадваю, мішэнь вешаем 
па чарзе!

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 3. Чы гун. 8. Кі ма но. 9. Аба жур. 
10. Ба рыт. 11. Ду ко ра. 12. Узы ход. 13. Тры ер. 14. Ша ба ны. 
17. Ама тар. 21. Мат. 23. Люд скія. 24. Окс фард. 25. Чум. 
27. Ган дзі. 31. Па прок. 34. Тор ба. 35. Баш мак. 36. Рэ га та. 
37. Ілі ён. 38. Дар він. 39. Авеч ка. 40. Аракс

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Фі гу ра. 2. Жа ло ба. 3. Чо ба ты. 
4. Гар чы ца. 5. На ту ра. 6. Ма ры ва. 7. Су бо та. 14. Шэ лег. 
15. Бу дан. 16. На каз. 18. Мас ка. 19. Тэ атр. 20. Ра док. 
21. Мяч. 22. Том. 26. Укра і на. 28. Апа рат. 29. Да мо ва. 
30. Іт кі на. 31. Пар нас. 32. Піг мей. 33. Оп ты ка.

АД КА ЗЫ НА КРЫ ЖА ВАН КУ

Не ка то рыя баць кі ад маў ля юць сва ім дзе цям 
у вак цы на цыі. Яны пры вод зяць шэ раг дзіў-
ных ар гу мен таў, але за бы ва юц ца на га лоў-
нае. Дзі ця з пер ша га дня жыц ця су ты ка ец ца 

з мност вам уз бу джаль ні каў ін фек цый ных 
за хвор ван няў. І ка лі яно не пры шчэп ле нае, 
то ад но з су тык нен няў мо жа за вяр шыц ца 
ін ва лід нас цю або на ват гі бел лю.


