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Ïðåäñòàâ êðà¿íó — 
ïîêàæè ïðîôåñ³îíàë³çì!

Îêñàíà ÄÎÁÐÓ×
“Õðåùàòèê”

Уже вдесяте столиці відб деться Між-
народний т рнір зі спортивної імнасти-
и на К бо олімпійсь ої чемпіон и
Стелли Захарової. Триватиме він 19—22
травня в столичном Палаці спорт .
Зма атим ться оманди з Росії, Італії,
Франції та інших раїн. Гостями т рнір
стан ть президент Європейсь о о союз
імнасти и Жорж Гельзе та президент
Міжнародної федерації імнасти и Бр но
Гранді.

19—22 òðàâíÿ ó ñòîëè÷íîìó Ïàëàö³ ñïîðòó â³äáó-
äåòüñÿ Õ Ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñ-
òèêè íà Êóáîê îë³ìï³éñüêî¿ ÷åìï³îíêè Ñòåëëè Çà-
õàðîâî¿.

Çà îñòàíí³õ äåñÿòü ðîê³â òóðí³ð ñòàâ ïîïóëÿðíèì
³ ùîðîêó ó÷àñòü â íüîìó áåðóòü âñå á³ëüøå ñïîðòñ-
ìåí³â. Öå ôàêòè÷íî ºäèí³ ìàñøòàáí³ çìàãàííÿ ç³
ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè â íàø³é êðà¿í³.

Öüîãîð³÷ ó Êèºâ³ î÷³êóþòü ñïîðòñìåí³â ç Ðîñ³¿,
Ñëîâà÷÷èíè, ²òàë³¿, ÑØÀ, Ñëîâåí³¿, Ôðàíö³¿ òà ³í-
øèõ êðà¿í.

Âèñîêèé ð³âåíü çìàãàíü ï³äòâåðäæóþòü ãîñò³, ÿê³
ïëàíóþòü ïðè¿õàòè — ïðåçèäåíò ªâðîïåéñüêîãî ñî-
þçó ã³ìíàñòèêè Æîðæ Ãåëüçåê ³ ïðåçèäåíò Ì³æíà-
ðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ ã³ìíàñòèêè Áðóíî Ãðàíä³.

Íèí³ òðèâàº àêòèâíà ï³äãîòîâêà äî òóðí³ðó, àáè
â³í â³äáóâñÿ íà âèñîêîìó ì³æíàðîäíîìó ð³âí³.

Çàõ³ä òðèâàòèìå òðè äí³: 19 òðàâíÿ — àêðåäèòà-
ö³ÿ êîìàíä ³ òðåíóâàííÿ; 20 — íàðàäè ñóää³â òà àï-
ðîáîâóâàííÿ ñíàðÿä³â; 21 — çìàãàííÿ, ï³äáèòòÿ ï³ä-
ñóìê³â, íàãîðîäæåííÿ òà ñâÿòêîâèé ãàëà-êîíöåðò.

Îðãàí³çàòîðè êàæóòü, ùî òàê³ çàõîäè ï³äíîñÿòü
ïðåñòèæ íàøî¿ êðà¿íè, äåìîíñòðóþòü ïðîôåñ³îíà-
ë³çì ñïîðòñìåí³â íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ êîìàíäè
Óêðà¿íè, ñïîíóêàþòü ìîëîäü äî çàíÿòü ñïîðòîì òà
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Çà äåñÿòü ðîê³â ó òóðí³ð³ ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòè-
êè íà Êóáîê Ñòåëëè Çàõàðîâî¿ âçÿëè ó÷àñòü ÷èìà-
ëî â³äîìèõ íèí³ ã³ìíàñò³â, ïðèçåð³â ÷åìï³îíàò³â ñâ³-
òó, ªâðîïè, Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð. Çìàãàííÿ ñòàëè ïî-
øòîâõîì äëÿ óñï³øíî¿ êàð’ºðè òàêèõ ã³ìíàñò³â, ÿê
Õàí Áþõåí, Àííà Ïàâëîâà, Âàëåð³é Ãîí÷àðîâ, Àë³-
íà Êîçè÷, Ì³ðàáåëëà Àõóíó, Ðîìàí Çîçóëÿ 

Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 28 êâ³òíÿ
День осмічної “порожнечі”. Утримайтеся від реаліза-
ції лобальних планів, заверш йте розпочаті раніше
справи.
ОВНИ, події дня мотивовані армічно. Не піддавайтеся триво ам, пере-

живанням, а робіть те, що вважаєте за потрібне. Нині вам пощастить пере-
втілитися в справжньо о лицаря без страх й до ор , я ий нехт є власни-
ми слаб остями й чесно сл жить своїй ідеї. Нама айтеся не розхрист вати
д ш , бережіть власні таємниці, особливо ч жі се рети, я і вам довірили ін-
ші люди. ТЕЛЬЦІ, атмосфера дня б де сповнена емоційним теплом і взає-
мороз мінням із людьми. Спіл йтеся, зав’яз йте нові др жні онта ти, да-
вайте волю творчій яві. І хоча мрії про осяйне майб тнє, маб ть, та і ли-
шаться мріями, проте в них є раціональне зерно, я е проросте і дасть хо-
роші плоди з одом. БЛИЗНЯТА, життєвий тон с низь ий, том не нама-
айтеся брати шт рмом фахові вершини. Я що з аяли сприятлив можли-
вість прос н ти свої справи — змиріться. Не нама айтеся терміново надо-
л ж вати принадливі перспе тиви. Т т ваші відчайд шні спроби зійд ть на-
нівець. Заплановані цілі мож ть стати не лише розпливчастими, невизна-
ченими, а й неа т альними. РАКИ, дозвольте собі зайнятися досліджен-
ням сво о д ховно о світ . Завдя и цьом можете стати набожнішими, ре-
лі ійнішими. Відвідайте святі місця, храм, бо осл жіння. Цьо о дня особли-
во заці авитеся ч жою льт рою (по лядами, традиціями, рит алами, по-
б товим строєм, м зи ою, мовою спіл вання, хнею), зба ативши свій
р озір. ЛЕВИ, нала одження діало , навіть с то ділово о, нині неможли-
ве без становлення між до овірними сторонами позитивно о емоційно о
налашт вання. Пра ніть вчасно врахов вати мінливе оливання настрою та
потреб своїх співрозмовни ів, іна ше — залишитеся на самоті. Силоміць
домо тися реалізації бажань чи зм сити танцювати під ваш д д не вдасть-
ся. Лише роздрат єте партнерів, поповнивши лави недр ів. ДІВИ, я що
мариться небезпе а, неприємні передч ття або нав’язливі підозри —не па-
ні йте. Можливо, це ра вашої с б’є тивної яви або наслідо томи. Пра -
ніть до емоційної армонії під час з стрічей (можливо, потя не до людей, з
я ими зазвичай ни аєте спіл вання в зв’яз з відс тністю пороз міння).
Я що можете, відмовтеся від серйозних ділових заходів. ТЕРЕЗИ, роз рі-
байте завали на роботі. Та це не означає, що треба стати роботом-тр до-
олі ом. Працюйте із д шевною насолодою, не вапливо, від цьо о б де
найбільше ористі. Я що долатим ть лінощі, марно не оріть себе, з ад -
ючи про давні справи і неви онані зобов’язання, збережете енер орес р-
си, я і знадобляться пізніше. Приємна емоційна обстанов а, м зичний с -
провід, спіл вання з домашнім любленцем позитивно вплин ть на ваше
самопоч ття. Ал о ольних розва ни айте! СКОРПІОНИ, на мар дні обо-
в’яз и махніть р ою. Присвятіть день собі, в е оїзмі вас ніхто не звин ва-
тить, можете повалятися в ліж чи зайнятися хобі, приємними творчими
заняттями; розважайтеся, охайтеся. Я що вважаєте, що бездіяльність зав-
дає непоправної ш оди справам, обмежтеся необхідним. Головне, аби емо-
ційна насна а тішила протя ом дня! СТРІЛЬЦІ, розслабтеся і проведіть день
та , я то о пра не д ша. Можете поб ти на самоті, ор аніз вати омпанію
приятелів, з я ими вас єднають філософсь і, релі ійні, творчі, м зичні інте-
реси. Де можна поділитися со ровенними вн трішніми переживаннями,
с ин вши амінь з д ші. Важливі життєві старти від ладіть. Сьо одні для пер-
спе тивних починань— вихідний. КОЗОРОГИ, олод на ці ав свіж інфор-
мацію, тоніз ючі враження м читиме нестерпно. Том вир шайте подалі від
домів и та ловіть на льот все, що а тивіз є д шевні вібрації. Неодмінно вий-
діть із фази байд жості! А ось відс тність реа ції на зовнішні подразни и
означає, що ви забл али і потрапили не в свою стихію. На нові знайом-
ства став не робіть. Їм не с дилося зайняти місце вашом житті, то тим-
часові захоплення. ВОДОЛІЇ, вашо о примхливо о “хоч ” сім п’ятниць на
тиждень. Тож, обираючи стиль занять, режим дня, ардероб і навіть меню,
ер йтеся вн трішнім поч ттям і своїми миттєвими заба ан ами, до я их ви
зазвичай байд жі. Втім, доля нині дозволяє п рхати метели ом і збирати
ароматний не тар насолод там, де заманеться. РИБИ, можете робити все,
що заманеться. Нині ви — сам собі пан. Космос сан ціон є б дь-я і заба-
ан и, я що це ваших силах. Та ож можете протест вати свій ор анізм на
стій ість. Я що, напри лад, швид оплинні емоційні спалахи позбавляють
рівнова и, це означає, що вашом житті щось іде не та . Десь збочили з
правильно о шлях , пор шивши про рам , проаналіз йте... Можливо,
обтяжили себе роботою? А від напр жених з силь цей час б де мало
ористі

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ïîäåêóäè ÷àñîì ìîæëèâ³ íåâåëèê³ îïàäè. Â³-

òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +16...+20°Ñ,
âíî÷³ +12...+14°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +18...+20°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +16...+20°Ñ, âíî÷³ +12...+15°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +17...+20°Ñ, âíî÷³ +10...+14°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-
ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+22°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ.

Ñüîãîäí³
«Õðèñòîñ âîñêðåñ!» Ñâ³òëèé ÷åòâåð. Ìó÷åíèê³â Ìåñóêåâiéñüêèõ Ñóõiÿ i

âî¿í³â éîãî: Àíäðiÿ, Àíàñòàñiÿ, Òàëàëå, Ôåîäîðèòà, ²âõèðiîíà, Éîðäàíà,
Êiíäðàòà, Ëóêiàíà, Ìèìíåíîñà, Íåðàíãiîñà, Ïîëiºâêòà, ßêîâà, Ôîêè,
Äîìåíòiàíà, Âiêòîðà, Çîñèìè. 28 êâ³òíÿ – Ïóä³â äåíü. Áäæîëÿð³ öüîãî
äíÿ îãëÿäàëè ïàñ³êè ³ îìøàíèêè.  

²ìåíèííèêè: Àíàñòàñ³é, Àíàñòàñ³ÿ, Àíäð³é, Àðèñòàðõ, Âàñèëèñà,
Â³êòîð, Ê³íäðàò, Ëóê'ÿí, Ìñòèñëàâ, Òðîõèì, ßê³â 

По оризонталі: 8. р хи м’язів об-
личчя 9. місце на олові, де випало
волосся 10. оптичне с ло 11. палич-
а дири ента 12. діти Урана і Геї, що
вст пили в боротьб із Зевсом (міф.)
13. оле тив артистів театр 14. по-
ч ття шани, визнання засл 17. мед,
зварений з ав ново о со 20. ша-
хах — ороль помер (араб.) 22. член
ор анізовано о бандитсь о о р по-
вання 23. їстівний морсь ий молюс
24. добра чарівниця (міф.) 26. ви о-
навець пісень 30. с лтансь ий палац
з аремом в Османсь ій імперії
33. ле а оляс а, я везе людина
(Азія) 34. тверді нос и балетно о
вз ття 35. вірт озна м зична п’єса
швид ом , чіт ом ритмі 36. шахр є
в артярсь ій рі 37. рослина род. пів-
ни ових, ви ористов ють я прянощі
38. дівчина, обернена Афіною па-
в а (міф.)
По верти алі: 1. ерой омедії Бо-

марше 2. шахах — ороль, ферзь,
т ра 3. імната для хворих лі арні
4. онтроль влади за змістом азет,
іно, радіо 5. висо е листяне дере-
во, цінна деревина 6. вели а риба,
цінна м’ясом та і рою 7. бо иня не-
мин чої долі (міф.) 15. вид с хо о пе-
чива 16. рім і блис ав а з дощем 18. цир — поява ло нів на манежі 19. дитяча і раш а 20. с азання про
бо ів, ероїв, походження Всесвіт 21. вічнозелене хвойне дерево род. ипарисових 25. Бо лі вання (міф.)
27. р дий тар ан 28. бо иня вроди й охання (міф.) 29. восьме тілення бо а Вішн (міф.) 30. деспот-само-
д р 31. заплічний речовий мішо 32. сплав міді з цин ом, іноді з доміш ами заліза чи свинцю

Відповіді на росворд на 12-й стор.

Ê Ð Î Ñ Â Î Ð Ä

Продемонстр вати свій професіоналізм спортсмени
національної збірної У раїни зі спортивної імнасти и
змож ть 21 травня на міжнародном т рнірі

Ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ ùîð³÷íèé òóðí³ð ç³ 
ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè íà Êóáîê Ñòåëëè Çàõàðîâî¿
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Проживання та харч вання часни ів отелі “Р сь” за
адресою: Київ-01601, в л. Госпітальна, 4; тел.: +38(044)
256-40-00. Детальна інформація — на сайті www.stellaza-
kharova.com.ua або за телефоном +38(044) 455-71-35

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””


