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ВІДБУЛИСЯ ЧЕРГОВІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ
В РІО, БРАЗИЛІЯ
ООО

Параолімпійська репрезентація України гідно зарепрезентувала Україну на параолімпійській Олімпіяді в Ріо-Де
Жанейро, де здобула в табелі ігор третє місце.

В дні 5 - г о серпня 2016 року відбулася церемонія закриття двотижневих баталій, в якій
очевидно взяли участь Олімпійці України. Заслуженими лідерами тієї Олімпіяди вийшли
Олімпійці Америки, які виявляли непересічний ентузіязм в усіх родах спорту. Не будемо
повторювати статистики, яка уже відома для усіх зацікавлених симпатиків спорту. Очевидно
Українці в Краю і діаспорі очікували більше від Олімпійців України, на жаль вони показалися не
готовими до цих баталій у Бразилії. Очевидно не впорався з підготовкою відповідальний міністер
спорту України і поодинокі тренери. 11 медалів в цьому числі тільки дві золоті, не співмірне із 40мільйоновою країною, тим більше від часу осягнення Незалежносте на попередніх Олімпіядах
здобуток медалів був значно кращим. Багато з нас, хто передплачує українську телевізію, будучи
розчарованими з цих програм, які крім новин і реклями не передають нічого, що може
підсилювати патріотизм народу і особливо молоді. Плачевними виявилися і Олімпійські передачі
на першому каналі. В цей час як ведучі докладали усіх можливостей і проводили свої інтерв'ю
державною, українською мовою значна кількість наших олімпійців засмічували мовою путіна
даючи йому аргументи, що немов би це один народ і йому треба будувати "новоросію". Це велика
ганьба в очах приятелів України! Невше за 25 років не можна вивчити державну мову і цим
підірвати апетит путіна, завойовувати Україну, бо там живе той самий нарід? Приходить на
думку, коли врешті політичні діячі України прийдуть до розуму і хочби в спорті і телевізії
прочистили "атмосферу" від мови окупанта, який щоденно вбиває і ранить патріотів України.
Цю тему автор цього матеріялу уже порушував в далекому 2001 році у Київській
"Спортивній Газеті" під заголовком "Коли спортовці України загорять державною мовою?"
Прикро згадувати, але ця статейка актуальна і у 25-ий Ювілей Незалежносте України.
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ПОШУК ПРИЧИНИ
Після "бідного медалевого здобудку" в цьому ж Ріо-де Жанейро олімпійської репрезентації
України, яким розчарували мільйони любителів спорту, на Батьківщині і діяспорі, нову радість
справили Українські Параолімпійці! Вперше в історії цих ігор Параолімпійська репрезентація
зайняла третє місце здобувши усіх 117 медалів: в цьому 41 золотих, 37 срібних і 39 бронзових,
завдяки яким в загальному підсумковому показнику зайняли вперше третє місце, після Китаю 237 медалів і репрезентації Англії - 147 медалів.
Збірна України випередила навіть сильну збірну Америки, яка здобула 112 медалей.
Порівнюючи виступ Українських Параолімпійців з попереднім виступом Олімпійської
збірної, спортові діячі, тренери і журналісти пошукують причину цього висліду двох різних
репрезентацій. Частку недоліків в Олімпійській збірній ми уже згадали вище.
Залишається нам вислати іратуляції і вдячність нашим бравим Параолімпійцям, які
виявили у своїх виступах ентузіязм та значну дозу патріотизму в усіх своїх змаганнях.
ҐРАТУЛЮЄМО!

Омелян Твардовський

ЩЕ ОДИН БОКСЕР УКРАЇНИ ЗДОБУВ ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
В дні 18 вересня 2016 р. в польському місті Ґданську відбулися боксерські змагання
репрезента України Олександра Усика з провідним польським боксером Кшиштофом Ґловацьким.
Змагання проходили завзято і звичайно при численній участі глядачів, які гучно піддержували
чемпіона Польщі. Після 12-ти раундів Усик здобув перемогу за очками. Олександр Усик,
народився в місті Симферополі в Криму, який в сучасності насильно окупувала путінська Росія...

ГАННА УШЕНІНА ЗДОБУЛА ЧЕМПІОНАТ ЕВРОПИ
В шахових першостях Европи, що проходили в місті Мамаї Румунії шахістка України
Ганна Ушеніна здобувши 8,5 точок вигравши шість змагань - п'ять закінчила ремісами, не
зазнавши жодної поразки, вийшла чемпіонкою Европи. Друге місце зайняла провідна шахістка
Еспанії - Сабріна Вегу Ґутьєррес, третє місце здобули Антуанета Стефанова, Болгарія і Антуанета
Марчан Вірменія. Минулого року чемпіонкою Европи була теж Українка - Наталія Жукова.

Усміхнися /

У^і/мо/г - ссипи/га
ПОВОЄННІ ГЕРОЇ
Маленький Івась: - Тату, сцото за їден вцера ноцував у нас, як
тибе не було вдома, бо ти робив на ніцну зміну?
Тато: - О, синку, це бувший вояк І - о ї Української дивізії, герой
другої світової війни.
Івась: - Овва, сцо то мині за гирой, сцо боявся сам кімнаті спати і
все кликав насу маму...

