
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Глікерыі, Ірыны, 
Аляксандра, Васіля, 
Георгія, Макара, Сяргея, 
Яфіма.

К. Марыяны, Паўліны, 
Эвеліны, Паўла, Філіпа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.51 21.24 16.33

Вi цебск — 4.33 21.20 16.47

Ма гi лёў — 4.41 21.14 16.33

Го мель — 4.45 21.02 16.17

Гродна — 5.07 21.37 16.30

Брэст — 5.16 21.30 16.14

Месяц
Маладзік 22 мая.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ
Док тар пы та ец ца ў па цы-

ен та:

— Што вас тур буе?

— Гро шы і жан чы ны! Іх 

у мя не ня ма, а зда роўе як 

у бы ка!

Kожнаму муж чы ну ў 

жыц ці не аб ход ныя тры 

жан чы ны: ма ці, жон ка і 

яшчэ хоць ад на, якая лі-

чыць яго муж чы нам!

Блан дзін ка ў кра-

ме: «Ска жы це, а чым 

ад роз ні ва юц ца гэ тыя 

два ма біль ныя тэ ле-

фо ны?»

Пра да вец: «Гэ тыя 

два ма біль ныя тэ ле-

фо ны ад роз ні ва юц ца 

тым, што адзін з іх 

плэ ер, а дру гі — фо та -

апа рат».

Жыц цё — гэ та тэ-

атр, дзе ні хто не ве-

дае сцэ на рыя, але ўсе 

ле зуць у суф лё ры.

Аказ ва ец ца, ча сам трэ ба 

прос та змя ніць муж чы ну — і 

ты зноў ра зум ні ца, пры га жу-

ня і «афі гець як га ту еш».

Па цы ент ка скар дзіц-

ца ўра чу: «Я не ма гу па-

ху дзець, док тар. У мя-

не столь кі ме та ліч ных 

плом баў, што яны мя не 

пры цяг ва юць да ха ла-

дзіль ні ка...»

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

прыём рэкламы

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, 
выдадзенае выдадзенае ММіністэрствам інфармацыі іністэрствам інфармацыі РРэспублікі эспублікі ББеларусь.еларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); 
аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, маркетынгу  — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by 
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 1448.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

25 мая 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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1910 год — на ра дзіў ся Эдзі Іг на-

та віч Роз нер, кам па зі тар, 

аран жы роў шчык, джа за вы тру бач, за-

слу жа ны ар тыст 

Бе ла ру сі (1944). 

У 1929-м скон чыў Вы шэй шую 

му зыч ную шко лу ў Бер лі не. Вір-

ту оз на іг раў на тру бе. З 1939-га 

жыў у СССР. У 1940-м быў кі-

раў ні ком Дзяр жаў на га джаз-

ар кест ра БССР. У 1946-м рэ-

прэ са ва ны, у 1954-м рэ абі лі та ва ны. Кі ра ваў эст рад ны мі 

ар кест ра мі Маск вы, з 1969-га — ар кест рам Го мель скай 

аб лас ной фі лар мо ніі. З 1972-га — у За ход нім Бер лі не. Аў тар 

шмат лі кіх па пу ляр ных пе сень, тан ца валь ных ме ло дый.

1960 год — на ра дзіў ся Дзміт рый Аляк се е віч Пан-

коў, бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, док тар 

эка на міч ных на вук (1998), пра фе сар (2001).

1995 год — за сна ва ны Круп скі ра ён ны гіс то ры-

ка-края знаў чы му зей. Фон ды му зея на ліч-

ва юць 31 ка лек цыю.

У той жа дзень у Мін ску пад пі са на Кан вен цыя аб 

Між пар ла менц кай асамб леі дзяр жаў — удзель ніц Са-

друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў — між дзяр жаў на га 

ор га на СНД.

1730 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Фё да-

ра віч Сай мо наў, адзін з ар га ні-

за та раў гор най спра вы ў Ра сіі. Пер шы ды рэк-

тар Вы шэй ша га гор на га ву чы лі шча (ця пер 

Санкт-Пе цяр бург скі тэх ніч ны ўні вер сі тэт).

1940 год — па ча ла ся Дзюн керк ская апе ра цыя 

пад час Дру гой су свет най вай ны — эва-

ку а цыя з кан ты нен та на Бры тан скія аст ра вы анг лій скіх, 

част кі фран цуз скіх і бель гій скіх вой скаў, бла кі ра ва ных 

фа шысц кі мі вой ска мі ў ра ё не Дзюн кер ка (Фран цыя). 

За вяр шы ла ся 4 чэр ве ня.

1980 год — на кас міч ную стан цыю «Са лют-6» 

на ка раб лі «Са юз-36» ра зам з Ва ле ры ем 

Ку ба са вым ад пра віў ся пер шы вен гер скі кас ма наўт Бер-

та лан Фар каш. 3 чэр ве ня яны вяр ну лі ся на Зям лю.

1986 год — у эфір вый шла пер шая гуль ня ад-

ро джа на га Клу ба вя сё лых і зна ход лі вых 

(КВЗ), у якой су стрэ лі ся ка ман ды двух ін жы нер на-бу даў-

ні чых ін сты ту таў — Мас коў ска га і Ва ро неж ска га. Та ды ж 

бы ла прад стаў ле на за яў ка ка ман ды «Адэ скія джэнтль ме-

ны», якія гэ тую да ту лі чаць сва ім днём на ра джэн ня.

ГЕЛЬ ВЕ ЦЫЙ:

«Ка лі ча ла век з дзя цін ства за сво іў 
пры выч ку да пра цы, то пра ца яму пры-
ем ная. Ка лі ж у яго та кой пры выч кі ня ма, 
то ля но та ро біць пра цу не на віс най».

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра най больш ак ту аль ныя па дзеі 

вы хад ных.

1. Фут ба ліс ты ба ры саў ска га 

БА ТЭ пе ра маг лі ў да дат ко вы час 

брэсц кае «Ды на ма» з лі кам 1:0 і 

чац вёр ты раз ста лі ўла даль ні ка мі 

Куб ка Бе ла ру сі. Асноў ны час мат ча 

не вы явіў пе ра мож цу, а ў авер тай ме 

лепш па ча лі брас таў ча не, але за тым 

фут ба ліс ты БА ТЭ цал кам за ва ло да лі 

іні цы я ты вай, і за не каль кі се кун даў да 

фі наль на га свіст ка аба рон ца За хар 

Вол каў на нёс пе ра мож ны ўдар. На га-

да ем, ра ней фут ба ліс ты БА ТЭ вый гра -

ва лі Ку бак кра і ны ў 2006, 2010 і 

2015 га дах. За ўсю су ве рэн ную гіс-

то рыю ўла даль ні ка мі Куб ка Бе ла ру сі 

так са ма ста на ві лі ся брэсц кае «Ды-

на ма», мін скае «Ды на ма», са лі гор скі 

«Шах цёр», баб руй ская «Бел шы на» 

(па тры ра зы), двой чы — мін скі МТЗ, 

«Го мель», на ва по лац кі «Наф тан» і 

ма зыр ская «Сла вія», па ра зе тра фей 

за ва ёў ва лі мін скае «Ды на ма-93», гро-

дзен скі «Нё ман», «Ві цебск», «Мінск» і 

жо дзін скае «Тар пе да-Бе лАЗ».

2. Жа но чы чэм пі я нат Бе ла ру сі па 

бас кет бо ле за вер ша ны да тэр мі но-

ва. Муж чын скае пер шын ство бу дзе 

за вер ша на ў ве рас ні. Та кое ра шэн-

не пры ня та на па ся джэн ні вы кан ка ма 

Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бас кет бо ла ў

ад па вед нас ці з рэ ка мен да цы я мі Мін-

с пор ту, Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя і 

ФІ БА. Та кім чы нам, вы ні ко выя мес-

цы жа но чых ка ман даў раз мер ка ва ны 

ў ад па вед нас ці з па зі цы я мі, за ня ты мі 

па вы ні ках дру го га эта пу пер шын ства. 

Чэм пі ён ка мі Бе ла ру сі чац вёр ты раз 
за пар і шос ты ў гіс то рыі ста лі бас кет-
ба ліст кі «Цмо кі-Мінск», «се раб ро» ў 
«Га ры зон та», брон за выя ме да лі ў гро-
дзен скай «Алім піі».

Што да ты чыц ца спа бор ніц тваў 
муж чын скіх ка ман даў, то вы ра шаль ны 
этап — «Фі нал ча ты рох» — за пла на-
 ва на пра вес ці ў ве рас ні 2020 го да. 

За ўзна га ро ды бу дуць зма гац ца «Цмо-

кі-Мінск», ма гі лёў скі «Ба рыс фен», 

«Грод на-93» і ві цеб скі «Ру бон».

На га да ем, што ў 

мі ну лым се зо не свой 

11-ы за пар чэм пі ён-

скі ты тул за ва я ва лі 

ста ліч ныя «Цмо кі», 

ула даль ні ка мі «се-

раб ра» ста лі бас-

кет ба ліс ты «Ба рыс-

фе на», «брон за» ў 

рэ зер во ва га скла ду 

«Цмо каў».

3. Экс-пер шая ра кет ка пла не ты 

Вік то рыя Аза ран ка ў чэр ве ні мае 

на мер вы сту піць на вы ста вач ным 

тур ні ры ў аме ры кан скім Чарл ста не. 

Уся го ў спа бор ніц твах, якія па він ны

стар та ваць 23 чэр ве ня, возь муць 

удзел 16 вя до мых тэ ні сіс так. Пла ну ец ца,

што, акра мя Вік то рыі Аза ран ка, якая 

зай мае ця пер 58-е мес ца ў су свет ным 

рэй тын гу, у Чарл ста не згу ля юць чац-

вёр тая ра кет ка све ту Са фія Ке нін з 

ЗША, ка над ка Б'ян ка Анд ры ес ку (6-ы 

ну мар рэй тын га WTA), аме ры кан кі 

Мэ дзі сан Кіз (13), Элі сан Рыск (19), 

Сло ан Сці венс (37), алім пій ская чэм-

пі ён ка — 2016 Мо ні ка Пу іг (90) з Пу-

эр та-Ры ка і ін шыя. Тэ ні сіст кі бу дуць 

па дзе ле ныя на дзве ка ман ды і пра вя-

дуць 16 адзі ноч ных і 8 пар ных мат чаў. 

Тур нір прой дзе без гле да чоў.

На га да ем, ра ней між на род ныя тэ-

ніс ныя ар га ні за цыі (ІTF, ATP, WTA) у 

су вя зі з рас паў сюдж ван нем пан дэ міі 

COVІD-19 ад мя ні лі ўсе афі цый ныя спа-

бор ніц твы да жніў ня.

4. У чэм пі я на це Бе ла ру сі па мі ні-

фут бо ле вы зна чы лі ся ўсе ўдзель ні кі 

паў фі наль най ста дыі. Пер шы ў паў фі-

нал пра біў ся пе ра мож ца рэ гу ляр на га 

се зо на го мель скі БЧ, які ў 1/4 фі на лу 

двой чы абы граў гро дзен скі «УУС-Ды-

на ма» — 3:0 і 5:2. У ба раць бе за вы хад 

у фі нал БЧ бу дзе спа бор ні чаць з яшчэ 

ад ным го мель скім клу бам ВРЗ, які 

атры маў пе ра мо гу над мін скім «Да рож-

ні кам» — 3:1 і 4:1. Ін шую паў фі наль ную 

па ру скла лі ар шан скі «Ві тэн», які пе-

рай граў свет ла гор скі ЦКК (3:0 і 7:0), і

дзе ю чыя чэм пі ё ны кра і ны — спарт сме-

ны мін скай «Ста лі цы», якія пе ра маг лі 

па су ме двух чвэрць фі наль ных па ядын-

каў «Ба ры саў-900» — 4:1 і 3:3.

Паў фі наль ныя се рыі да дзвюх пе-

ра мог ад ной з ка ман даў стар ту юць 

28 мая, фі наль ная се рыя за чэм пі ён-

скі ты тул да трох пе ра мог пач нец ца 

7 чэр ве ня.

На га да ем, у мі ну лым се зо не сваё 

трэ цяе «зо ла та» за ва я ва ла «Ста лі ца», 

якая абы гра ла ў фі наль най се рыі ВРЗ 

(3:1). Ула даль ні кам брон за вых уз на га-

род стаў «Ві тэн», які пе ра мог у се рыі 

за трэ цяе мес ца БЧ (2:1). Са мым ты-

ту ла ва ным клу бам з'яў ля ец ца мін скі 

«Да рож нік», які шэсць ра зоў ста на-

віў ся чэм пі ё нам кра і ны.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ФУТ БОЛЬ НЫ КУ БАК КРА І НЫ 
ЗНОЎ ЗА СТА НЕЦ ЦА Ў БА РЫ СА ВЕ
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