
3 чэр ве ня, аў то рак. Стрыж ка, 
уклад ка, афар боў ка і асвят лен не 
ва ла соў атры ма юц ца вы дат на.

4 чэр ве ня, се ра да. Стрыж ка 
ва ла соў пры цяг не да вас пос пех, 
моц нае зда роўе і зро біць ва ша 
жыц цё леп шым.

5 чэр ве ня, чац вер. Не спры-
яль ны дзень для стрыж кі і афар-
боў кі ва ла соў.

6 чэр ве ня, пят ні ца. На ка лен-
да ры стрыж кі вы дат ны дзень для 
на вед ван ня цы руль ні ка.

7 чэр ве ня, су бо та. Доб ры дзень для на-
вед ван ня цы руль ні ка, асаб лі ва вы дат на ў гэ-
тыя дні атрым лі ва ец ца ўклад ка ва ла соў.

8 чэр ве ня, ня дзе ля. Спры яль ны час для 
стры жак і пры чо сак. Ва ла сы ста нуць шаў ка-
віс ты мі, зда ро вы мі, пры го жы мі, гус ты мі.

9 чэр ве ня, па ня дзе лак. Мож на стрыг чы 
сла быя, тон кія, лом кія, су хія ва ла сы. Ме сяц 
абя цае зра біць іх моц ны мі, гус ты мі, тоў сты мі 
і ка ля ны мі.

10 чэр ве ня, аў то рак. Стрыж ка ў гэ ты дзень 
зро біць ва шы ва ла сы не па слух мя ны мі.

11 чэр ве ня, се ра да. Афар боў ка і стрыж-
ка ва ла соў да дасць у ва ша жыц цё ра дас ці і 
ап ты міз му.

12 чэр ве ня, чац вер. Доб ры 
дзень для стрыж кі ва ла соў, але 
вель мі ка рот кую стрыж ку ра біць не 
вар та, гэ та мо жа вы клі каць праб ле-
мы ў ма тэ ры яль най сфе ры.

13 чэр ве ня, пят ні ца. Доб ры 
дзень для стрыж кі ва ла соў, ра зам 
з аб стры жа ны мі кон чы ка мі сы дзе і 
част ка ва шых праб лем.

14 чэр ве ня, су бо та. Ад на знач-
на доб ры час для на вя дзен ня пры-
га жос ці і па рад ку на га ла ве.

15 чэр ве ня, ня дзе ля. У гэ ты 
дзень ка тэ га рыч на не вар та стрыг чы ся — гэ та 
пры цяг не ня шчас ці, траў мы, знач на па вы ша-
ец ца ве ра год насць па гро зы ва ша му жыц цю.

16 чэр ве ня, па ня дзе лак. Па ход у цы руль-
ню рэ ка мен ду ец ца ад клас ці.

17 чэр веня, аў то рак. Стрыж ка ва ла соў 
мо жа пры вес ці да з'яў лен ня пер ха ці.

18 чэр веня, се ра да. Нель га стрыг чы ва-
ла сы і па зног ці.

19 чэр ве ня, чац вер. Вель мі дрэн ны дзень 
для стрыж кі ва ла соў, але за тое доб ры час для 
вы да лен ня ва ла соў.

20 чэр ве ня, пят ні ца. Стрыж ка ў гэ ты 
дзень па ска рае рост ва ла соў, але са стра-
тай іх якас ці, а зна чыць, не спры яль ная для 

ва шых ва ла соў.
21 чэр ве ня, су бо та. Не спры яль ны пе ры яд 

для стрыж кі ва ла соў, хоць і не ўплы вае на іх 
стан. Ад моў ны бок за клю ча ец ца ў тым, што 
сла бее іму ні тэт ча ла ве ка.

22 чэр ве ня, ня дзе ля. Доб ры дзень. Пры-
чос ка атры ма ец ца пры го жай, а ва ла сы ста-
нуць зда ро вы мі і моц ны мі.

23 чэр ве ня, па ня дзе лак. Стрыж ка пры-
цяг не пос пех, ра дасць, шчас це.

24 чэр ве ня, аў то рак. Нейт раль ны дзень 
для стрыж кі ва ла соў.

25 чэр ве ня, се ра да. Вы дат ны дзень для 
афар боў ван ня і стрыж кі ва ла соў.

26 чэр ве ня, чац вер. Са мы дрэн ны дзень 
ме ся цо ва га ка лен да ра для стрыж кі ва ла-
соў — мо жа це сур' ёз на за хва рэць.

27 чэр ве ня, пят ні ца. Не спры яль ны дзень 
для стрыж кі і афар боў ван ня ва ла соў.

28 чэр ве ня, су бо та. Стрыж ка не па жа-
да на, па спры яе вы па дзен ню ва ла соў, яны 
бу дуць рас ці больш па воль на.

29 чэр ве ня, ня дзе ля. Доб ры дзень для 
стрыж кі ва ла соў.

30 чэр ве ня, па ня дзе лак. Ідэа льны час 
для ва шых ва ла соў пра цяг ва ец ца, ва ла сы 
пас ля стрыж кі лепш рас туць, а ся куц ца і вы-
па да юць менш.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.43 21.33 16.50
Вi цебск — 4.25 21.31 17.06
Ма гi лёў — 4.33 21.23 16.50
Го мель — 4.38 21.11 16.33
Гродна — 5.00 21.47 16.47
Брэст    — 5.09 21.39 16.30

Iмянiны
Пр. Алены, Канстанціна, Міхаіла, 
Фёдара, Яраслава. 
К. Клацільды, Тамары, Анатоля, 
Караля, Лешка, Мацея.

Месяц
Першая квадра 5 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
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РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
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«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
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.

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.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
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е-mail: reklama@zviazda.by
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Дрэн ная пры кме та — ха ваць цёп лыя 
рэ чы ра ней чэр ве ня... Вель мі дрэн ная!

На кір ма шы.
— Аба вяз ко ва ку пі це гэ тую су кен ку 

— гэ та ж апош ні крык мо ды!
— Ба ю ся, што гэ та бу дзе апош ні крык 

май го му жа...

Як вы пус каць ка та на ву лі цу:
1. Ад чы ня еш дзве ры.
2. Цярп лі ва ча ка еш, па куль кот па ды дзе 

да дзвя рэй.
3. Пад да еш ка ту пен да ля, та му што гэ ты 

па ра зіт зноў стаў на па ро зе і раз ва жае.

Іх жыц цё не бы вае сум ным. Каб за да во ліць скла да ныя 
за пы ты гэ тых лю дзей, ім не аб ход на па ста ян ная зме на аб ста-
він і сфер дзей нас ці. Ня ўда чы ні ў якім ра зе не змян ша юць 
эн ту зі яз му гэ тых пра цаў ні коў. Яны — са мыя на дзей ныя 
лю дзі, здоль ныя су праць ста яць лю бо му кры зі су. Іх па ва жа-
юць і до ма, і на пра цы. Эма цы я наль нае жыц цё гэ тых лю дзей 
вель мі ня ўстой лі вае, па чуц ці скла да ныя, та му не пад да юц ца 
ні я кім ацэн кам. Больш за ўсё яны ша ну юць сва бо ду, але, 

ра зам з тым, ад каз насць і аба вяз ко васць з'яў ля юц ца най больш пры ваб ны мі 
якас ця мі гэ тых лю дзей.

Гэ тыя лю дзі праз мер на эма цы я наль ныя, рэз кія, пра-
ма лі ней ныя. Яны па він ны быць больш дып ла ма тыч ны мі 
ў сва іх па ды хо дах да жыц ця. У іх жы вы і вост ры ро зум, 
каб пе ра ка наць сва іх апа не нтаў. Мно гія з іх ах вот на ка-
рыс та юц ца сва ёй пры род най пры ваб нас цю. Да во лі час та 
ў іх не звы чай ным чы нам спа лу ча ны вост ры ро зум, іро нія 
і сар казм. Яны не мо гуць па га дзіц ца з тым, ка лі нех та з 
пры сут ных ста віц ца абы яка ва. На пры ні жэн не на ро джа ныя 
ў гэ ты дзень ад ка жуць ма лан ка вай і рэз кай рэ ак цы яй. У сям'і яны мо гуць 
стаць са праўд ны мі ты ра на мі.
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НА РО ДЖА НЫЯ

1786 год — на ра дзіў ся (г. п. Жа лу-
док Шчу чын ска га ра ё на Гро-

дзен скай вобл.) Кан стан цін Ты зен гаўз, на-
ту ра ліст, асвет нік. Пры маў удзел у вай не 
1812 г. су праць На па ле о на. Пас ля вай ны 
зай маў ся на ву ко вай пра цай у га лі не ар ні-
та ло гіі. За сна валь нік бе ла рус кай ар ні та ло-
гіі, пра цы яко га не стра ці лі свай го зна чэн ня 
да на ша га ча су. Рас пра ца ваў сіс тэ му кла-
сі фі ка цыі пту шак, якой ка рыс та юц ца і су-
час ныя на ву коў цы. За хап ляў ся жы ва пі сам, 
быў вуч нем Я. Рус тэ ма. У сва ім ма ёнт ку 
ў Па ста вах ства рыў ар ні та ла гіч ны му зей, 
са браў кар цін ную га ле рэю, знач ную біб лі-
я тэ ку. Па мёр у 1853 го дзе.

1842 год — па ба чыў свет вя лі кі твор Мі ка лая Го га ля, вя-
до мы нам са школь най пар ты. Ён па чы наў ся сло ва-

мі: «…У ва ро ты гас ці ні цы гу берн ска га го ра да N. за еха ла да во лі 
пры го жая ры сор ная не вя лі кая брыч ка, у якой ез дзяць ха лас ця-
кі… У брыч цы ся дзеў пан, не пры га жун, але і не бла гі вы гля ду, 
не за над та тоў сты, не за над та тон кі; нель га ска заць, каб ста ры, 
ад нак жа і не так, каб за над та ма ла ды…». Уво гу ле, усе, на пэў на, 
ужо па зна лі па на Чы чы ка ва і зда га да лі ся, што га вор ка ідзе пра 
«Мёрт выя ду шы». У рус кай лі та ра ту ры, ма быць, ня ма ін ша га та-
ко га тво ра, каб прак тыч на ўсе ім ёны ге ро яў ста лі на мі наль ны мі.

1949 год — на ра дзі ла ся Ні на Іва наў на Бог дан, бе ла рус кі 
ву чо ны-эка на міст, док тар эка на міч ных на вук (2003). 

У 1970 го дзе скон чы ла Бе ла рус кі ін сты тут на род най гас па дар кі. 
З 1979-га пра цуе ў По лац кім уні вер сі тэ це (з 1986-га — за гад чык 
ка фед ры, дэ кан фа куль тэ та). З 2003 го да — у Бе ла рус кім эка на-
міч ным уні вер сі тэ це (з 2004 г. — дэ кан фа куль тэ та). Аў тар на ву ко-
вых прац па тэ о рыі і прак ты цы іна ва цый най па лі ты кі, дзяр жаў ным 
рэ гу ля ван ні іна ва цый на га раз віц ця, фар мі ра ван ня іна ва цый ных 
сіс тэм су час най эка но мі кі.

Він шу ем стар шы ню праў лен ня СВК «Ага рэ ві чы», кі раў ні ка ра ён на га 
аг ра прам са ю за КА НА НО ВІ ЧА Ана то ля Мі ка ла е ві ча з 55-год дзем. 

Жа да ем шчас ця свет ла га і не аб дым на га аж да ста га доў, 
а моц на га зда роўя — на кож ны дзень. Ня хай па ча так ле та 

заў сё ды за ло ціць ваш жыц цё вы па ле так!

УНП 200255498.

Праў лен не і ка мі тэт праф са ю за 
СВК «Ага рэ ві чы» Ган ца віц ка га ра ё на.

У раз дзе ле «Паэ зія» та кой «ра-
зы на чкай» з'яў ля юц ца со неч ныя 
вер шы іс пан кі Ан ге лы Эс пі но зы, 
якая пі ша… па-бе ла рус ку. Да вер-
шаў Ан ге лы, на пі са ных спе цы яль-
на для «Ма ла до сці», пры кла да ец-
ца не вя ліч кае ін тэр в'ю з аў та ркай. 
Ан ге ла ад ка за ла на пы тан ні, ад-
куль у яе ці ка васць да Бе ла ру сі, у 
чым сак рэт яе дас ка на ла га ава ло-
дан ня бе ла рус кай мо вай. Пра чы-
таў шы, вы да ве да е це ся, чым мо жа 
быць пры ваб ная на ша кра і на для 
га ра чых іс пан цаў.

У про зе вас ча кае чар го вая 
вер сія апо ве ду на пад ста ве тра-
гіч най гіс то рыі слын на га «Ты та ні-
ка». Ма ла дая пісь мен ні ца Ві та лія 
Ба гун па спра ба ва ла пе ра нес ці 
па дзеі ў кан тэкст фан тас ты кі: у 
вы ні ку атры ма ла ся апо весць «Гі-
ган тык», у якой дзе ян не ад бы ва-
ец ца на кас міч ным ка раб лі, што 
ля ціць на Юпі тэр. Апо весць маг ла 
б стаць ня дрэн най ас но вай для 
сцэ на ра се ры я ла: ка хан не, за бой-
ствы, інт ры гі. Ці ка ва, як бы ад чу-
ваў ся бе ў кос ма се Ле а нар да Дзі 
Кап рыа?

У руб ры цы «Пе ра кла ды» 
здзяйс ня ем ванд роў ку ў Фран цыю 
і Поль шчу. Фран цыя прад стаў ле на 
пісь мен ні цай Са фі Ке пес, Поль-
шча ж — твор час цю Яна Твар доў-
ска га, сла ву та га паэ та і ксян дза. 
У шос тай «Ма ла до сці» дру ку юц-
ца не вя ліч кія аб раз кі з яго кні гі 
«Patykі і patyczkі», на пі са най для 
хво рых дзе так.

Кры тыч нае во ка «Ма ла до сці» 
за ся ро дзі ла ся на во ла це бе ла рус-
кай про зы Ва сі лі Бы ка ве. У ар ты-
ку ле пад наз вай «Ка лі ад кі нуць 
ва ен ныя дзе ян ні» вя до мыя лі та ра-
ту раз наў цы раз ва жа юць аб ак ту-
аль нас ці бы каў скай праб ле ма ты кі 
сён ня, яе ўні вер саль нас ці для роз-
ных па ка лен няў чы та чоў. Ка лі вы 
пе ра кана ны, што Бы каў пі саў пра 
вай ну, то вы па мы ля е це ся. Пры-
нам сі, част ко ва. Пас ля пра чы тан-
ня кры тыч ных ма тэ ры я лаў шос тай 
«Ма ла до сці» ў вас з'я віц ца доб рая 
на го да пе ра чы таць Бы ка ва.

І яшч э ад на без умоў ная «ра зы-
на чка» сха ва ла ся ў но вай ма ла-
до сцеў скай руб ры цы «Гіст факТ»: 
ус па мі ны чле на сла ву та га та ва-

рыст ва фі ла ма таў і фі ла рэ таў 
Эд вар да Та ма ша Ма саль ска га, 
пе ра кла дзе ныя на бе ла рус кую мо-
ву по лац кім гіс то ры кам Сяр ге ем 
Шыд лоў скім. Гэ та вель мі ці ка вае 
чыт во для ама та раў гіс то рыі, пры-
чым у яе не ка на ніч най трак тоў цы. 
Жанр ме му а раў да зва ляе зір нуць 
на гіс та рыч ныя па дзеі ва чы ма іх 
удзель ні ка — по гляд хай са бе суб'-
ек тыў ны, але дак лад ны. Плюс да 
на ву ко вай вар тас ці, ус па мі ны Ма-
саль ска га вель мі за хап ляль ныя. 
Та му вам га ран та ва на і ўзба га-
чэн не эру ды цыі, і за да валь нен не 
ад чы тан ня.

Не мо жам мы аб мі нуць ува гай 
чар го вую на шу стра ту — ады ход у 
веч насць бе ла рус ка га паэ та Ге на-
дзя Бу раў кі на. Па во лі ня бё саў ста-
ла ся, што аку рат у шос тым ну ма-
ры ў руб ры цы «Ад ру кі» зме шча ны 
ру ка піс вер ша Ге на дзя Мі ка ла е ві-
ча. Веч ны су па кой вя лі ка му Паэ ту 
і са праўд на му Бе ла ру су…

АсобаАсоба  ��

ПІСЬ МЕН НІ КА 
НА ЗВА ЛІ 
ГА НА РО ВЫМ 
ГРА МА ДЗЯ НІ НАМ 
ГО РА ДА

Вы со ка аца ні лі руп лі-
васць вя до ма га бе ла рус-
ка га паэ та і ра дыё жур на-
ліс та На ву ма Галь пя ро ві ча 
яго зем ля кі-па ла ча не. Лі та-
ра та ру пры свое на зван не 
га на ро ва га гра ма дзя ні на 
По лац ка. Мно гія кні гі, вер-
шы, про за На ву ма Якаў ле-
ві ча пры све ча ны род на му 
краю, ста ра жыт на му По-
лац ку. Та кое ра шэн не По-
лац кі ра ён ны Са вет дэ пу та-
таў пры няў і ў знак за слуг 
зем ля ка па збі ран ні ва кол 
ста ра жыт на га го ра да яго 
ўра джэн цаў з да лё ка га і 
бліз ка га за меж жа. На вум 
Галь пя ро віч уз на чаль вае 
зям ляц тва па ла чан све ту.

Ра ней ся род пісь мен-
ні каў зван не га на ро ва га 
гра ма дзя ні на По лац ка былі 
ўда сто е ны пра за ік, лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, фран та вік 
Алесь Ануф ры е віч Са віц-
кі і паэт, публіцыст Надзея 
Салодкая.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ

�

Ці ка він кі чэр вень скай 
«Ма ла до сці» 

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК НА МЕСЯЦ 

У прак ты цы ча со пі са «Ма ла досць» та ко га яшчэ не бы ло: вый-
шлі два тэ ма тыч ныя ну ма ры за пар — кра са віц кі фан тас тыч ны 
і май скі баг да но віц кі. У чэр ве ні вы хо дзіць звы чай ны, тра ды-
цый ны ну мар, дзе ма тэ ры я лы не аб' яд на ны адзі най тэ май. 
Але не ду май це, што ён менш ці ка вы за сва іх па пя рэд ні каў. 
На ад ва рот, у ім пры ха ва на ад ра зу не каль кі смач ных «ра зы на-
чак» для чы та чоў.

Сто пяць дзя сят удзель ні каў гэ та га свое асаб лі ва га чэм пі я на ту 
прад стаў ля лі ўсе уз рос ты: ад шас ці ме сяч ных «паў зун коў» да іх 
ста ла га ве ку ба буль і дзя ду ляў. Ар га ні за та ры свя та за ду ма лі пра-
вес ці гэ тыя спа бор ніц твы га лоў ным чы нам ся род ма лых, але дзе 
ж там абы дзец ца без кла пат лі вых баць коў? Ма лыя спа бор ні ча лі ў 
хут ка сці — хто спрыт ней пра паў зе, пра ту пае, пра бя жыць па мяк кіх 
ды ва но вых да рож ках дыс тан цыю ў шэсць з па ло вай мет раў. Ма мы 
і та ты, як са праўд ныя трэ не ры, іш лі по бач, за ах воч ва лі са мых ма-
лень кіх цац ка мі. Так услед за сва і мі лю бі мы мі ляль ка мі «паў зун кі» 
па спя хо ва пе ра адоль ва лі за па вет ную дыс тан цыю. Ад шас ці ме ся цаў 
да трох га доў — та кім быў уз рост юні ё раў.

Ба бу лі і дзя ду лі не толь кі ўз на чаль ва лі гру пы пад трым кі, але так са ма 
спа бор ні ча лі ў ве дан ні сак рэ таў зя лё най ап тэ кі, аб мень ва лі ся ба га тым 

во пы там, як пра віль на кар міць ма лых. Не ка то рыя на ват вый шлі па тан-
чыць, ка лі за гу ча ла му зы ка і па чаў ся тан ца валь ны май стар-клас.

Пры зоў ха пі ла ўсім, бо ар га ні за та ры здо ле лі пры цяг нуць да удзе-
лу ў свя це вя до мыя прад пры ем ствы рэс пуб лі кі. Тры аб са лют ныя 
чэм пі ё ны з уз рос та вых груп ад шас ці ме ся цаў да трох га доў атры-
ма лі га лоў ныя пры зы — пры го жыя ве ла сі пе ды ад Прэ зі дэнц ка га 
спар тыў на га клу ба. Ся мей нае свя та «Ма лыя, на старт!» бы ло за-
ўва жа ным і на між на род ным уз роў ні: з па да рун ка мі для баць коў 
леп шых ма лень кіх удзель ні каў сю ды прый шлі прад стаў ні кі Мінс-
к ага між на род на га клу ба жо нак па слоў, дып ла ма таў і за меж ных 
прад стаў ні коў.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фо та аў та ра.
г. Мінск.

СТАР ТУ ЮЦЬ УСЕ!СТАР ТУ ЮЦЬ УСЕ!
— ТА КУЮ ВЫ СНО ВУ МОЖ НА ЗРА БІЦЬ,

ПРЫ ГАД ВА Ю ЧЫ СЯ МЕЙ НАЕ СВЯ ТА
«МА ЛЫЯ, НА СТАРТ!»,

ПРЫ СВЕ ЧА НАЕ ДНЮ АБА РО НЫ ДЗЯ ЦЕЙ
Удзель ні кі свя та Юлія СКА ДОР ВА
з сы нам Яра сла вам і дач кой На сцяй
атры ма лі па да ру нак — са ма кат
ад Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га клу ба.

4, се ра да, 0.00 — 15.30
6, пят ні ца, 13.30 — 24.00
7, су бо та, 0.00 — 3.00
8, ня дзе ля, 21.00 — 24.00
9, па ня дзе лак, 0.00 — 11.30
11, се ра да, 3.30 — 16.30
13, пят ні ца, 5.30 — 18.00

15, ня дзе ля, 7.30 — 18.30
19, чац вер, 20.00 — 22.30
21, су бо та, 23.30 — 24.00
22, ня дзе ля, 0.00 — 4.00
24, аў то рак, 3.00 — 12.00
26, чац вер, 13.00 — 22.00
29, ня дзе ля, 2.00 — 10.30

НЕ СПРЫ ЯЛЬ НЫЯ ДНІ І ГА ДЗІ НЫ Ў ЧЭР ВЕ НІ

У тра ды цый ным спар тыў ным агля-
дзе «Звяз да» рас па вя дае пра «за ла-
ты» квар тэт вес ля роў, вы ні кі мінс-
к ага эта пу Куб ка све ту па мас тац кай 
гім нас ты цы і не ча ка ны пос пех на шых 
ве ла гон шчы каў у Гер ма ніі.

1. На ва по лац кі «Наф тан» пра цяг вае 
ўтрым лі ваць мес ца ў трой цы леп шых клу-
баў кра і ны. У дзя ся тым ту ры чэм пі я на ту 
Бе ла ру сі па фут бо ле па да печ ныя Ва ле рыя 
Стры пей кі са пе рай гра лі «Слуцк» 1:0. З та-
кім жа лі кам жо дзін скае «Тар пе да» не ча-
ка на пе ра маг ло ня даў ня га лі да ра тур ні ру 
мін скае «Ды на ма». Пас ля мат ча га лоў ны 
трэ нер бе ла-сі ніх Ула дзі мір ЖУ РА ВЕЛЬ 
ад зна чыў: «Сцэ нар та кіх мат чаў вя до мы. 
Ства ра еш шмат мо ман таў, але не за бі ва еш. 
А пас ля адзін трап ны ўдар — і пра пус ка еш. 
Ха ця пы тан не не ў тым, што мы пра пус ці лі, 

а ў тым, што не за бі лі. Трэ ба бы ло рэа лі зоў-
ваць свае мо ман ты. Ха чу па пра сіць пра ба-
чэн ня ў заў зя та раў за вы нік».

Дра ма тыч ным атры маў ся па яды нак «Го-
ме ля» і «Мін ска». Га мяль ча не вы рва лі пе-
ра мо гу ў «га ра джан» на апош няй хві лі не 
да дат ко ва га ча су — 2:1. Дуб лем у гэ тым 
мат чы вы лу чыў ся Дзміт рый Ка ма роў скі. 
Па та кім жа сцэ на ры склад ва ла ся су стрэ ча 
«Шах цё ра» і «Бел шы ны». Дзя ку ю чы дзвюм 
га ля вым ата кам Іга ра Лі сі цы баб руй ча не з 
мі ні маль най пе ра ва гай пе рай гра лі «гар ня-
коў». Па яды нак па між «Не ма нам» і «Ды на-
ма-Брэст» скон чыў ся ні чы ёй — 1:1.

2. Муж чын ская збор ная Бе ла ру сі па 
ва лей бо ле вый шла ў фі наль ную част ку 
чэм пі я на ту Еў ро пы-2015. У ква лі фі ка цыі 
бе ла ру сы пас ля доў на пе рай гра лі тур каў, 
дат чан і шве даў. Жа но чая ж збор ная ў сва-
ёй гру пе за ня ла дру гое мес ца і за пу цёў ку 

ў фі нал кан ты нен таль на га пер шын ства па-
зма га ец ца ў сты ка вых мат чах з ка ман дай 
Укра і ны.

3. На чэм пі я на це Еў ро пы па ака дэ міч-
ным вес ла ван ні бе ла рус кі экі паж чац вёр кі 
пар най у скла дзе Тац ця ны Кух ты, Юліі Бі чык, 
Ка ця ры ны Карс тэн і Ка ця ры ны Шлюп скай 
за ва я ваў за ла тыя ме да лі. Ад зна чым, што 
гэ та адзі ныя ўзна га ро ды бе ла рус кіх вес ля-
роў на кан ты нен таль ным пер шын стве.

4. Доб ра вы сту пі лі бе ла рус кія ве ла-
гон шчы кі на пя ці дзён най гон цы ў Гер-
ма ніі. На чац вёр тым эта пе «Ту ра Ба ва рыі» 
Ва сіль Кі ры ен ка фі ні ша ваў чац вёр тым і за-
няў трэ ці ра док у вы ні ко вым за лі ку. Акра мя 
гэ та га, на апош нім эта пе дру гім на фі ніш 
прый шоў бе ла рус Яў ген Гу та ро віч. Гон ку ж 
вый граў бры та нец Джэ рант То мас.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

У мі ну лыя вы хад ныя ў Мінск 
пры еха лі най мац ней шыя гім-
наст кі з 27 кра ін све ту. Тур нір 
стаў апош няй пра вер кай пе рад 
чэм пі я на там Еў ро пы, які ад бу-
дзец ца праз два тыд ні ў Ба ку.

У скла дзе бе ла рус кай збор най 
на эта пе Куб ка све ту ба раць бу ў 
аса біс тым пер шын стве вя лі Ме лі-
ці на Ста ню та, Ка ця ры на Гал кі на, 
Але на Ба ло ці на і Ары на Ша ра па. 
У гру па вых прак ты ка ван нях вы-
сту пі лі Ма рыя Ка до бі на, Ксе нія 
Чал дыш кі на, Ма рыя Ка цяк, Ары на 
Цы цы лі на, Ган на Ду дзян ко ва, Яна 
Лу ка вец, Ва ле рыя Пі шчэ лі на.

Бе ла рус ка Ме лі ці на Ста ню та 
вы сту пі ла ня дрэн на і за ня ла ча-
ты ры пры за выя мес цы, спарт-

смен ка бы ла пер шай у прак-
ты ка ван ні са стуж кай, дру гой у 
шмат бор'і і трэ цяй — у прак ты ка-
ван нях з мя чом і бу ла ва мі.

Без умоў ным лі да рам мінск ага 
эта пу ў аса біс тых спа бор ніц твах 
ста ла ра сі ян ка Яна Куд раў ца ва, 
яна за ва я ва ла зо ла та ў прак-
ты ка ван нях з бу ла ва мі, мя чом 
і аб ру чом.

У гру па вых прак ты ка ван нях 
бе ла рус кія гім наст кі да пус ці лі 
шэ раг дроб ных па мы лак, што 
не да зво лі ла ім па ка заць вы со кі 
вы нік. Гэ та лёг ка аб грун та ваць: 
склад на шых «гру па ві чак» прак-
тыч на на па ло ву аб ноў ле ны.

У шмат бор'і бе ла рус кі па ка-
за лі толь кі шос ты вы нік, у прак-

ты ка ван нях з бу ла ва мі за ня лі 
дру гое мес ца. Лі да ра мі спа бор-
ніц тваў ста лі бал гар кі. На тур-
нір не пры еха лі най мац ней шыя 
«гру па віч кі» з Ра сіі і Іта ліі.

Як за яві ла на прэс-кан фе-
рэн цыі пас ля за кан чэн ня спа-
бор ніц тваў га лоў ны трэ нер 
бе ла рус кай збор най Іры на 
ЛЯ ПАР СКАЯ, га ва рыць пра 
поў ную га тоў насць ка ман ды 
па куль нель га. Але ў бе ла рус-
кіх гім нас так яшчэ ёсць час, каб 
вы пра віць усе не да хо пы. Склад 

на чэм пі я нат Еў ро пы ўжо вы зна-
ча ны, у аса біс тых спа бор ніц твах 
Бе ла русь прад ста віць Ме лі ці на 
Ста ню та і Ка ця ры на Гал кі на.

Ад зна чым, што бе ла рус кую 
збор ную па мас тац кай гім нас ты-
цы да па ма гае трэ ні ра ваць у ня-
даў нім мі ну лым дзей ная гім наст-
ка, пры зёр Алім пій скіх гуль няў 
Лю боў Чар ка шы на, яе ўклад у 
сваё ўда лае вы ступ лен не ад зна-
чы ла Ме лі ці на Ста ню та.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ
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Cпорт-таймCпорт-тайм  ��

БА ТЭ ідзе ў ад рыў

Гра цыіГра цыі  ��

МЕ ЛІ ЦІ НА СТА НЮ ТА: 
ЧА ТЫ РЫ ПРЫ ЗА ВЫЯ
У СТА ЛІЧ НЫМ ПА ЛА ЦЫ СПОР ТУ ПРАЙ ШОЎ
ЭТАП КУБ КА СВЕ ТУ ПА МАС ТАЦ КАЙ ГІМ НАС ТЫ ЦЫ


