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• «Мінск энер га» ў сту-

дзе ні — лі пе ні вы яві ла 

амаль 4,2 тысячы фак таў 

кра дзя жу элект ра энер гіі.

• Но вы ча со вы па-

ве ра ны ў спра вах ЗША 

ў Бе ла ру сі Джэ ні фер Мур 

пры бы ла ў Мінск.

• Ся рэд ня веч ная шах-

мат ная фі гу ра зной дзе на 

пад час рас ко пак у Ста рым 

за мку ў Грод не 16 жніў ня. 

Фі гу ра, хут чэй за ўсё, пеш-

ка, зроб ле ная з ро га. Па-

пя рэд не зна ход ку да ту юць 

ХІV ста год дзем.

• Бяс плат ная элект-

рыч ка да вя зе ў Мінск ба-

лель шчы каў БА ТЭ пас ля 

мат ча плэй-оф Лі гі чэм пі ё -

наў з га ланд скім ПСВ.

• Па ра а лім пі ец Ігар Бо кі 

за ва я ваў чац вёр ты за ла ты 

ме даль на чэм пі я на це Еў-

ро пы па пла ван ні ў Дуб лі не 

(Ір лан дыя).
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Ві таль ГРЫ ЦЭ ВІЧ, 

на мес нік ды рэк та ра 

Дэ парт амен та па ту рыз ме 

Мі ніс тэр ства спор ту 

і ту рыз му:

«Пра па ну ец ца аб мер ка ваць 
увя дзен не ў Бе ла ру сі 
ін сты ту та аба вяз ко вай 
сер ты фі ка цыі суб' ек таў 
тур дзей нас ці. За раз яна 
доб ра ах вот ная: у рэ естр 
суб' ек таў тур дзей нас ці 
па да юц ца звест кі, што 
пра ца ваць у сфе ры 
ту рыз му збі ра юц ца 
асоб ныя ар га ні за цыі, ІП, 
якія не ма юць да гэ тай 
сфе ры ні я ка га да чы нен ня, 
а зай ма юц ца зу сім ін шай 
дзей нас цю. І ў Мінс пор це 
за да юц ца пы тан нем, 
як у та кім вы пад ку бу дуць 
аба ро не ны пра вы ту рыс та. 
Па куль кан чат ко вае ра шэн не 
не пры ня та, увя дзен не 
аба вяз ко вай сер ты фі ка цыі 
яшчэ бу дзе аб мяр коў вац ца 
з за ці каў ле ны мі 
дзярж ор га на мі 
і тур біз не сам».

ЦЫТАТА ДНЯ

За кад рамЗа кад рам  

ЗА ДАЧ КА 
СА МНО ГІ МІ 
ВЯ ДО МЫ МІ
У Бел тэ ле ра дыё кам па ніі прай шоў кас тынг 
вя ду чых для дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня»

Ужо праз тры ме ся цы Мінск пры ме 16-ы між на род ны дзі ця чы 

кон курс пес ні «Еў ра ба чан не-2018», які яшчэ не па чаў ся, а ўжо

стаў рэ корд ным па коль кас ці ўдзель ні каў, у тым лі ку кра ін-

дэ бю тан таў. Бел тэ ле ра дыё кам па нія пра цяг вае маш таб ную

пад рых тоў ку да шоу: у пры ват нас ці, дня мі ў ме ды я хол дын гу 

ад бы ло ся «жы вое» пра слу хоў ван не кан ды да таў у вя ду чыя 

твор ча га фо ру му.

Ар га ні за та ры атры ма лі больш як 100 за явак ад дзя цей ва ўзрос це 

9—14 га доў і да рос лых, пры чым не толь кі з Бе ла ру сі, але і з Укра і ны, 

і на ват з ЗША. Пас ля па пя рэд ня га ад бо ру да на ступ на га эта пу бы лі 

да пу шча ны кры ху больш як 30 най леп шых. Прэ тэн дэн там трэ ба бы-

ло пра дэ ман стра ваць не толь кі без да кор ную ра бо ту з анг ла моў ным 

сцэ на ры ем, але і ўмен не тры мац ца пе рад ка ме ра мі, ім пра ві за ваць, 

пра ца ваць у тан дэ ме.

— На са мрэч на да дзе ны мо мант я не ма гу ўпэў не на ска заць, ка го 

мы шу ка ем: два іх вя ду чых ці тра іх, хлоп ца і дзяў чы ну ці двух хлоп цаў, 

больш да рос лых ці пад лет каў. На пэў на, па він ны су па сці не каль кі кры-

тэ ры яў: і доб рая анг лій ская мо ва, і пры ваб ная знеш насць, і ха рыз ма, 

энер ге ты ка, але ні вод ны з іх сам па са бе не з'яў ля ец ца вы ра шаль-

ным, — пры знаў ся яшчэ да па чат ку кас тын гу стар шы ня Бел тэ ле ра-

дыё кам па ніі і кі раў нік арг ка мі тэ та дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня-2019» 

Іван ЭЙ СМАНТ. — Та му по шу кі пра цяг ва юц ца, і ка лі заўт ра з'я вяц ца 

яшчэ но выя ці ка выя кан ды да ту ры, то мы аба вяз ко ва іх 

раз гле дзім. СТАР. 11

Хут ка ў шко луХут ка ў шко лу  

«У пін жа ку ад чу ваю 
ся бе кру тым коў чам»
Вы бі ра ем фор му ра зам з вуч ня мі
Што год «Бел легп рам» вы пус кае да на ву чаль на га го да сот ні 

ма дэ ляў адзен ня. Але ці лёг ка з гэ та га асар ты мен ту вы браць 

штось ці па ду шы? Аца ніць фор му мы за пра сі лі са мых стро гіх 

суд дзяў — са міх школь ні каў. Ра зам мы пра гу ля лі ся па ЦУ Ме, 

па ка па лі ся ся род ве ша лак і пад лі чы лі, коль кі гро шай 

спат рэ біц ца на экі пі роў ку, у якой не со рам на 

бу дзе па ка зац ца пе рад ад на клас ні ка мі. СТАР. 4
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СВЯ ТЫ ЗА СТУП НІК МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ

Шэс це, якое што год 16 жніў ня ла дзіц ца 

ў не вя лі кай вёс цы Ка валь цы, што ў Дзяр-

жын скім ра ё не, чымсь ці на гад вае рэ лі гій-

ныя пра цэ сіі Ла цін скай Аме ры кі. Толь кі 

за мест ста туі свя то га тут над га ло ва мі лю-

дзей лу нае яго вы ява, на пі са ная на вя лі кім 

аб ра зе. Свя ты Рох — у ка та ліц кай тра ды цыі 

за ступ нік ад эпі дэ міч ных хва роб, тут ужо 

стаў сва ім, асаб лі ва ша ну е мым, мяс цо вым. 

Тут ужо ня важ на, якую ве ру ты спа вя да-

еш і ці спа вя да еш на огул — ка лі ты ма еш 

да чы нен не да гэ тай вёс кі, ка лі вы рас тут, 

ка лі пры во зіш сю ды на ле та сва іх уну каў, 

ты па ві нен па кла ніц ца свя то му апе ку ну, 

па пра сіць у яго за ступ ніц тва для вёс кі, яе 

не шмат лі кіх сён ня жы ха роў і іх на шчад-

каў, якія раз ля це лі ся па ўсім 

све це... СТАР. 5
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