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е-mail: reklama@zviazda.by

ПРЫЁМ 
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11 чэрвеня 2014 года.

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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 4.38 21.41 17.03
Вi цебск — 4.19 21.39 17.20
Ма гi лёў — 4.28 21.32 17.04
Го мель — 4.34 21.19 16.45
Гродна — 4.55 21.55 17.00
Брэст — 5.05 21.46 16.41

Iмянiны
Пр. Ісака, Ніканора.
К. Антаніны, Леакадзіі, 
Яніны, Андрэя, Ануфрыя, 
Лявона, Яна.

Месяц
Поўня 13 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

12 чэрвеня 2014 г.
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НА РО ДЖА НЫЯ

1606 год — па ча ло ся ся лян скае паў-
стан не пад кі раў ніц твам Іва на 

Ба лот ні ка ва. Яно доў жы ла ся цэ лы год і аха-
пі ла паў днё вы за хад і поў дзень Ра сіі (ка ля 70 
га ра доў), Ніж няе і Ся рэд няе Па вол жа. Пас ля 
гі бе лі Лжэ дзміт рыя І бег лы се ля нін Ба лот ні-
каў ар га ні за ваў улас ную ар мію і па чаў ба я выя 
дзе ян ні су праць ура да Ва сі ля Шуй ска га. Пры 
гэ тым ён на зы ваў ся бе «ва я во дам ца рэ ві ча 
Дзміт рыя», які ні бы та за стаў ся жы вы. У каст-
рыч ні ку 1606-га вой ска Ба лот ні ка ва акру жы-
ла Маск ву, але ў снеж ні па цяр пе ла па ра жэн-
не і ады шло да Ка лу гі. У маі 1607 го да паў-
стан цам уда ло ся раз біць цар скія вой скі пад 
Ка лу гай. У чэр ве ні-каст рыч ні ку Ба лот ні каў 
кі ра ваў аба ро най Ту лы пад час аб ло гі го ра да 
вой ска мі Ва сі ля Шуй ска га. 10 каст рыч ні ка 
1607 го да Ту ла бы ла ўзя та цар скі мі вой ска мі. 
Ба лот ні ка ва са сла лі ў Кар га поль, дзе ён быў 
аслеп ле ны і ўтоп ле ны.

1920 год — дзень афі цый на га ад крыц ця 
Па нам ска га ка на ла. Яго бу даў ніц-

тва ста ла ад ным з са мых вя лі кіх і скла да ных 
бу даў ні чых пра ек таў, ажыц цёў ле ных ча ла-
вец твам. Па нам скі ка нал зра біў ве лі зар ны 
ўплыў на раз віц цё суд на ход ства і эка но мік 
абод вух паў шар' яў. Гэ та аб умоў ле на яго над-
звы чай важ ным геа па лі тыч ным ста но ві шчам. 
Яшчэ ў XVІ ста год дзі іс пан скія ўла ды вы ра-
шы лі па бу да ваць ка нал для ад праў кі гру заў 
у Ста ры Свет. Але гэ тым пла нам не на ка на-
ва на бы ло спраў дзіц ца. Та кія спро бы ра бі лі ся 
не ад на ра зо ва. На рэш це, у 1878 го дзе Фран-
цыя атры ма ла да звол на бу даў ніц тва ка на ла. 
А ў 1903 го дзе ра бо ты пра доў жы лі ся ўжо пад 

сця гам Злу ча ных Шта таў Аме ры кі. 12 чэр-
ве ня 1920 г. ад бы ло ся афі цый нае ад крыц цё 
Па нам ска га ка на ла. Ця пер праз яго што год 
пра хо дзіць ка ля 17—18 ты сяч суд наў.

1963 год — у Нью-Ёр ку ад бы ла ся прэм'-
е ра філь ма пры зна на га мэт ра Га-

лі ву да Джо зэ фа Ман ке ві ча «Кле а пат ра». І 
да і пас ля гэ та га пра 
ста ра жыт на егі пец кую 
ца ры цу бы ло зня та 
мност ва кі на гіс то рый, 
але гэ тая — са мая 
зна ка мі тая. У 1961 го-
дзе Элі за бэт Тэй лар 
атры ма ла пра па но ву 
вы ка наць ро лю Кле а-
пат ры за не чу ва ны па 
тых ча сах га на рар у 
міль ён до ла раў. Бюд-
жэт філь ма быў так са ма рэ корд ны — 44 міль-
ё ны. Хоць фільм так і не аку піў ся ў пра ка це, 
за тое на зды мач най пля цоў цы ус пых нуў бур-
ны ра ман Тэй лар з ак цё рам, якія вы кон ваў 
ро лю Мар ка Ан то нія, — Ры чар дам Бэр та нам. 
У 1964 го дзе яны па жа ні лі ся, праз дзе сяць га-
доў раз вя лі ся, праз год зноў сыш лі ся ў шлю-
бе і зноў раз вя лі ся праз год. За гэ ты час яны 
іг ра лі ўдва іх у адзі нац ца ці кар ці нах.

Лю ба ТА РА СЮК, 
паэ тэ са:

«Сва ёй Ай чы ны яс нае імя,
Ні бы ўлас нае —
Hе дай за пля міць...».

1/8 фі на лу
28.06. 1А 19:00 2В
28.06. 1С 22:59 2D
29.06. 1B 19:00 2А
29.06. 1D 22:59 2С
30.06. 1Е 19:00 2F
30.06. 1G 22:59 2H
01.07. 1F 19:00 2Е
01.07. 1Н 22:59 2G

1/4 фі на лу
04.07. 1А/2В 20:00 

1С/2D
05.07. 1E/2F 23:00 

1G/2H
05.07. 1В/2А 20:00 

1D/2C
06.07. 1F/2E 23:00 

1H/2G

Паў фі на лы
09.07. 23:00
10.07.23:00

Матч за 3-е мес ца
12.07. 23:00

Фі нал
13.07. 22:00

СЁННЯ — СТАРТ
З 12 чэр ве ня па 13 лі пе ня ў Бра зі ліі прой дзе 20-ы чэм пі я нат све ту па 

фут бо ле. Па вы ні ках гру па во га тур ні ру, збор ныя, якія за ня лі пер шае і 
дру гое мес цы, пра цяг нуць ба раць бу ў 1/8 фі на лу. 64 мат чы чэм пі я на ту 
прой дуць на 12 ста ды ё нах у роз ных га ра дах Бра зі ліі.

Рас клад тур ні ру пра па ну ем ва шай ува зе.

ГРУ ПА ВЫ РАЎНД

Гру па А Гру па В Гру па С Гру па D

Бра зі лія Іс па нія Ка лум бія Уруг вай

Хар ва тыя Га лан дыя Грэ цыя Кос та-Ры ка

Мек сі ка Чы лі Кот-д'І ву ар Анг лія

Ка ме рун Аў стра лія Япо нія Іта лія

Гру па Е Гру па F Гру па G Гру па H

Швей ца рыя Ар ген ці на Гер ма нія Бель гія

Эк ва дор Бос нія і Гер ца га ві на Пар ту га лія Ал жыр

Фран цыя Іран Га на Паўд нё вая Ка рэя

Ган ду рас Ні ге рыя ЗША Ра сія

ФУТБОЛ НА ТЭЛЕЭКРАНЕ
Дзень і дата Трансляцыя Матч Трансляцыя Матч

Чацвер 
12.06.  21.10

Урачыстае адкрыццё
 22.55

Бразілія — Харватыя

Пятніца 
13.06.  18.55

Мексіка — Камерун
 21.55

Іспанія — Галандыя

Субота 
14.06.

 0.55
Чылі — Аўстралія

 21.55
Уругвай — Коста-Рыка

 18.55
Калумбія — Грэцыя

Нядзеля 
15.06.

 0.55
Англія — Італія

 18.55
Швейцарыя — Эквадор

 3.55
Кот-д'Івуар — Японія

 21.55
Францыя — Гандурас

Панядзелак 
16.06.

 0.55
Аргенціна — Боснія

 21.55
Іран — Нігерыя

 18.55
Германія — Партугалія

Аўторак 
17.06.

 0.55
Гана — ЗША

 21.55
Бразілія — Мексіка

 18.55
Бельгія — Алжыр

Серада 
18.06.

 0.55
Расія — Карэя

 21.55
Іспанія — Чылі

 18.55
Аўстралія — Галандыя

Чацвер 
19.06.

 0.55
Камерун — Харватыя

 21.55
Уругвай — Англія

 18.55
Калумбія — Кот-д'Івуар

Пятніца 
20.06.

 0.55
Японія — Грэцыя

 21.55
Швейцарыя — Францыя

 18.55
Італія — Коста-Рыка

Субота 
21.06.

 0.55
Гандурас — Эквадор

 21.55
Германія — Гана

 18.55
Аргенціна — Іран

Нядзеля 
22.06.

 0.55
Нігерыя — Боснія

 21.55
Карэя — Алжыр

 18.55
Бельгія — Расія

Панядзелак 
23.06.

 0.55
ЗША — Партугалія

 22.55
Камерун — Бразілія

 18.55
Аўстралія — Іспанія

 22.55
Харватыя — Мексіка

 18.55
Галандыя — Чылі

Аўторак 
24.06.

 18.55
Італія — Уругвай

 22.55
Японія — Калумбія

 18.55
Коста-Рыка — Англія

 22.55
Грэцыя — Кот-д'Івуар

Серада 
25.06.

 18.55
Нігерыя — Аргенціна

 22.55
Гандурас — Швейцарыя

 18.55
Боснія — Іран

 22.55
Эквадор — Францыя

Чацвер 
26.06.

 18.55
ЗША — Германія

 22.55
Карэя — Бельгія

 18.55
Партугалія — Гана

 22.55
Алжыр — Расія

Гэ тыя лю дзі 
кро чаць 
па жыц ці, 
заў сё ды 
ўпэў не ныя 
ў тым, 
што яно 

— цуд. За вон ка вай 
жыц ця ра дас нас цю да во лі 
час та пры ха ва на жыц цё, 
на поў не нае тры во га мі 
і хва ля ван ня мі. Яны 
мо гуць быць шчод ры мі 
і шчы ры мі, ад нак 
толь кі ў тым вы пад ку, 
ка лі ра зу ме юць, што 
іх да па мо га са праў ды 
па трэб на лю дзям. Гэ та 
ў най вы шэй шай сту пе ні 
асо бы аба вяз ко выя і 
ад каз ныя, яны дзіў ным 
чы нам яд на юць у са бе 
праг ма тызм і ідэа лізм, 
лю бяць ля таць, ез дзіць на 
ма шы не, па да рож ні чаць. 
З іх атрым лі ва юц ца 
цу доў ныя баць кі і сяб ры, 
з які мі ні ко лі не бы вае 
сум на і не кам форт на.

Ды схо дзім мы 
ў фі лар мо нію, 

схо дзім!

За час пер ша га ў сва ім 
жыц ці на вед ван ня баць коў-
ска га схо ду та та вась мі клас-
ні ка Пе ці Астап чу ка па спеў 
ад пра віць ужо не каль кі 
SMS-па ве дам лен няў 
свай му сы ну:

«Прый ду — ад луп-
цую!»

«Мо жаш за па ка ваць 
ноў тбук у скры ню!»

«Па чы най ра біць уро-
кі з раз лі кам да кан ца 
на ву чаль на га го да!»

«Сы нок, лепш бя жы, 
па куль я да до му не вяр-
нуў ся!!!»

З на го ды юбі лей на га не-
да сы пу я сён ня над зеў свае 
свя точ ныя мяш кі пад ва чы-
ма.

ВІНШУЕМ 
КАЛЕГУ!

Спе цы яль на га ка-
рэс пан дэн та «Звяз ды» 
Тац ця ну ЛА ЗОЎ СКУЮ 
шчы ра він шу ем з пры-
го жай да тай! Жа да ем 
моц на га зда роўя, ду шэў-
на га су лад дзя, цяп ла і 
лю бо ві  — у гэ ты дзень 
і заўж ды! Ня хай на-
тхнен не і ўда ча бу дуць 
заў сёд ны мі спа да рож-
ні ка мі!

Звяздоўцы.


