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На шы ганд ба ліс ты хоць і прай-
гра лі трэ ці матч чэм пі я на ту 
све ту, але да лі бой нем цам і 
за ха ва лі маг чы масць вы ха ду 
з гру пы.

Ця пер, ад нак, не ўсё ў на шых ру-
ках: каб за стац ца ў гуль ні сён ня нам 
трэ ба пе ра ма гаць венг раў, а вось з 
якім лі кам — за ле жыць ад вы ні ку 
су стрэ чы Са удаў ская Ара вія — Чы лі. 
Ка лі пер шыя атры ма юць пе ра мо гу, 
то нас за да во ляць лю быя ліч бы на 
таб ло, ка лі ж гэ та га не зда рыц ца, 
то бе ла ру сам не аб ход на за бяс пе-
чыць са бе пе ра ва гу не менш, чым 
у 4 мя чы.

Тое, што ця пер ва ры ян ты пра ліч вае 
ўся на ша ка ман да, пас ля гуль ні са збор-
най Гер ма ніі не ха ва лі ні са мі гуль цы, ні 
трэ не ры. Ды мы ўжо і пры вык лі да та го, 
што трэ ба спа чат ку ўлас на руч на за гнаць 
ся бе ў ту пік, а по тым раз ліч ваць не толь-
кі на ся бе, але і на да па мо гу ін шых. Але 
кры ты ка ваць ка ман ду цяпер зу сім не хо-
чац ца. Та му што ў па ядын ках з хар ва та мі 
і нем ца мі хлоп цы па ка за лі ня дрэн ную 
гуль ню і «бі лі ся» з гран да мі су свет на га 
ганд бо ла на роў ных амаль да кан ца.

Збор ная Гер ма ніі ў асаб лі вым прад-
стаў лен ні не мае па трэ бы. Ама та ры 
ганд бо ла ве да юць, што чэм пі я нат Бун-
дэс лі гі з'яў ля ец ца ад ным з най мац ней-
шых у све це і, быц цам бы па іро ніі лё су, 
прак тыч на па ло ва скла ду сён няш няй 
ня мец кай збор най прай шла праз ру кі 
Юрыя Шаў цо ва, які доў гі час пра ца ваў 
у Гер ма ніі. Што да су свет ных ты ту лаў, 
то нем цы бы лі і чэм пі ё на мі Алім пій скіх 
гуль няў, і ўла даль ні ка мі за ла тых ме да-
лёў чэм пі я на таў све ту. Ка лі ка заць пра 
апош нія тур ні ры, то яны вый гра лі чэм пія-
 нат Еў ро пы-2016, ста лі так са ма брон за вы-

мі пры зё ра мі Алім пі я ды ў Бра зі ліі. На тур-
ні ры ў Фран цыі Гер ма нія па куль не ве дае 
па ра жэн няў, сён ня яна згу ляе з хар ва та мі, 
але на ўрад ці неш та змо жа зру шыць нем-
цаў з пер шай па зі цыі гру пы С.

Але, як ака за ла ся, на шы гуль цы мо-
гуць збян тэ жыць на ват на столь кі мас ці-
та га са пер ні ка. Пер шыя 10 хві лін мат ча 
мы ні ў чым не са сту па лі чэм пі ё нам кан-
ты нен та, а по тым Вя ча слаў Сал да цен ка 
сва ім дак лад ным кід ком па чу жых ва ро-
тах на ват вы веў на шу ка ман ду на пе рад. 
Ад рыў па вя лі чыў Ар цём Ка ра лёк, што 
пры му сі ла нер ва вац ца ру ля во га нем цаў 
Да гу ра Сі гурд са на і браць тайм-аўт.

На пе ра пы нак са пер ні кі пай шлі з роў-
ным лі кам на таб ло 16:16. А вось пас ля 
ад па чын ку збор ная Гер ма ніі змя ні ла ся. 
Нем цы пры му ша лі нас па мы ляц ца, ра-
біць не аба вяз ко выя стра ты мя ча, па ста-
ра ўшы ся за бяс пе чыць са бе кам форт ны 
ад рыў у не каль кі га лоў. Кан чат ко вы лік 
су стрэ чы 25:31 не на на шу ка рысць.

Іван МАЦ КЕ ВІЧ:
— Сён ня мы ні ў чым не са сту па лі 

нем цам. Са мі прай гра лі гэ ты матч, зра-
бі лі шмат па мы лак у дру гім тай ме.

Дзя ніс РУ ТЭН КА:
— Шмат у чым гуль ня ў нас атры-

ма ла ся. Яна ста ла па доб най на па-
пя рэд ні матч з хар ва та мі. За кошт 
сва іх па мы лак у на па дзен ні атры-
ма лі хут кія контр ата кі, з-за гэ та га 
нем цы і ада рва лі ся. Усе ра зу ме лі, 
што нем цы — фа ва ры ты, і мно га га 
ад нас не ча ка лі. Та му мы спа кой на, 
без ціс ку вы хо дзі лі на гэ ты матч. Бы-
лі па мыл кі, але яны тлу ма чац ца не 
хва ля ван нем...

Ця пер, вя до ма, со чым за гуль-
ня мі ін шых ка манд у гру пе, пра ліч-
ва ем ва ры ян ты. Трэ ба вы хо дзіць і 

вый гра ваць у венг раў. Мы па ка за лі дзве 
доб рыя гуль ні. Ка лі бу дзем так гу ляць 
і з імі, плюс зро бім хоць бы на не каль-
кі па мы лак менш, то праб лем быць не 
па він на.

У нас вель мі доб ры ка лек тыў, пас ля 
сы хо ду са збор най бра та ня ма та ко га 
ча ла ве ка, які мог бы, як Сяр гей, узяць 
іні цы я ты ву на ся бе, але за тое ця пер за-
дзей ні ча на ўся ка ман да.

Юрый ШАЎ ЦОЎ:
— Ка ман да Гер ма ніі ўзя ла верх за 

кошт во пы ту. Мы вель мі доб ра згу ля лі 
пер шы тайм, у па чат ку дру го га зра бі лі 
шмат страт, а да гнаць та кую ка ман ду 
ўжо вель мі скла да на. Бы ло вы раз на ві-
даць, як нем цы ка ра лі нас за па мыл кі. 
І збор ная Хар ва тыі, і Гер ма нія на шмат 
больш во пыт ныя за на шых хлоп цаў з 
чэм пі я на ту Бе ла ру сі. Гэ та гуль цы, якія 
ў Бун дэс лі зе ў гэ тым се зо не ўжо згу ля лі 
па 28 мат чаў са звыш лі міт ным на па лам. 
А мы, на жаль, толь кі ву чым ся на та кіх 
тур ні рах, як чэм пі я нат све ту.

Гуль ня са збор най Венг рыі — гэ та наш 
апош ні шанц, трэ ба вы хо дзіць на пля цоў-
ку і па каз ваць па трэб ны нам вы нік.

У Мін ску мас тац тва 
ста но віц ца да ступ ным 

для не ві ду шчых
У На цы я наль ным мас тац кім му зеі з'я ві ла ся 25 спе цы-
яль ных аў ды я гі даў для не ві ду шчых. Іх пад рых та ва ла 
ка ман да ва лан цё раў — су пра цоў ні каў Бе ла рус ка га та-
ва рыст ва ін ва лі даў па зро ку і экс пер таў му зея.

Аў ды я гі ды для не ві ду шчых не толь кі рас каз ва юць гіс то рыю 
кар ці ны, але і пад ра бяз на апіс ва юць, што на ёй на ма ля ва на, 
на прык лад, як раз ме шча ны прад ме ты ці лю дзі на кар ці не, якая 
ко ле ра вая га ма і г.д.

Та кім жа чы нам не ві ду шчыя і сла ба ві ду шчыя мо гуць зна ё міц ца 
і з ін шай ві зу аль най мас тац кай твор час цю (філь ма мі, тэ ат рам, 
скульп ту ра мі і г.д.). Тэх ні ка, дзя ку ю чы якой гэ та ста но віц ца маг чы-
мым, на зы ва ец ца аў ды я дэск рып цы яй. Пад час аў ды я дэск рып цыі 
сла вес нае апі сан не сцэн да зва ляе сля по му ча ла ве ку «іс ці» за па-
дзея мі, а так са ма чуць і ра зу мець усё, што ад бы ва ец ца на кар ці не, 
сцэ не, эк ра не. Ня даў на ў Бе ла ру сі быў пра ве дзе ны на ву чаль ны 
курс па ства рэн ні аў ды я дэск рып цыі, ад ным з ар га ні за та раў яко га 
быў Офіс па пра вах лю дзей з ін ва лід нас цю.

На цы я наль ны мас тац кі му зей і да лей пла нуе ста на віц ца ўсё 
больш да ступ ным для лю дзей з ін ва лід нас цю. Так, на ступ най за-
да чай су пра цоў ні кі му зея ба чаць ства рэн не аў ды я гі да для дзя цей 
са сла бым зро кам і план шэт ных аў ды я гі даў для глу хіх лю дзей.

Свят ла на БУСЬ КО. busko@zviazda.by

На двор'еНа двор'е  ��

Мок ры снег і дождж
Уна чы бу дзе пад ма рож ваць да мі нус 9 гра ду саў, 

а ча сам і да минус 10—12
На вы хад ныя і ў па чат ку на ступ на га тыд ня на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі ча ка ец ца су цэль ная га ла лё дзі ца, па ве дам ляе 
на мес нік на чаль ні ка служ бы ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 
ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль-
на га ася род дзя Мінп ры ро ды Свят ла на РЫ БА КО ВА.

А спра ва ў тым, што да нас ужо ў чац вер за ві та ла цёп лае 
па вет ра ат лан тыч на га па хо джан ня. Та му ў пят ні цу на тэ ры то рыі 
кра і ны пач нуць гас па да рыць ат мас фер ныя фран ты, якія пры-
ня суць не вя лі кія апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу з даж джом. 
У асоб ных ра ё нах кра і ны ча ка ец ца ту ман, га ла лёд, на да ро гах 
га ла лё дзі ца. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе ад 
мі нус 2 гра ду саў да 3 цяп ла. У су бо ту на двор' ем бу дзе кі ра ваць 
чар го вая фран таль ная сіс тэ ма, якая пе ра мя шча ец ца з аква-
то рыі Бал тый ска га мо ра. За ха ва ец ца ня ўстой лі вае на двор'е з 
эле мен та мі ад лі гі. На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой-
дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж-
джу. У асоб ных ра ё нах ча ка ец ца ту ман, га ла лёд, на да ро гах 
га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу су так скла дзе ад 
мі нус 3 гра ду саў да 2 цяп ла. А вось у ня дзе лю пач нец ца рост ат-
мас фер на га ціс ку, на двор'е па леп шыц ца, і кры ху пад ма ро зіць. 
Бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі ўна чы ў паўд нё ва-за ход ніх 
ра ё нах, а ўдзень мес ца мі па поў на чы кра і ны маг чы мы не вя лі кі 
снег. На асоб ных участ ках да рог праг на зу ец ца га ла лё дзі ца. 
Уна чы ста не кры ху ха лад ней, ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра па ні-
зіц ца да 2—9 ма ро зу, а па паў ноч ным ус хо дзе — на ват да мі нус 
10—12 гра ду саў. Удзень тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе ад ну ля 
да мі нус 5 гра ду саў, а па за ха дзе — да 2 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, у 
пер шы дзень на ступ на га тыд ня ў Бе ла русь за ві тае ат мас фер ны 
фронт з «пра піс кай» над Скан ды наў скім паў вост ра вам. Ат ма-
сфер ны ціск пач не рас ці. Ча ка ец ца, што ў па ня дзе лак уна чы ў 
асоб ных ра ё нах, а ўдзень пе ра важ на па паў ноч най част цы краі-
ны прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу 
і даж джу. У асоб ных ра ё нах маг чы мы ту ман, сла бы га ла лёд, 
на да ро гах га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 
1—8 ма ро зу, а ўдзень бу дзе ва гац ца ад мі нус 4 гра ду саў да 
2 цяп ла. За ха ва ец ца ўплыў ат мас фер ных фран тоў са Скан ды на-
віі і ў аў то рак. На боль шай част цы Бе ла ру сі праг на зу ец ца ка рот-
ка ча со вы мок ры снег. На асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля да мі нус 7 гра ду саў, 
пры пра яс нен нях — да 10 ма ро зу. А ўдзень із ноў ча ка ец ца не 
зу сім сту дзень скае ад мі нус 3 гра ду саў да 2 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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ШАНЦ ЯШЧЭ ЁСЦЬ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» Да р'я Ла ба жэ віч пе рад ае з фран цуз ска га Ру а на, 

дзе пра хо дзіць 25-ы чэм пі я нат све ту па ганд бо ле

Га лоў ная каш тоў насць Слаў га рад ска га ра-
ё на, да якой ад рай цэнт ра кры ху больш за 
10 кі ла мет раў, зі мой ста но віц ца амаль не да-
ступ най. Ра ка Сож, за якой яна зна хо дзіц ца, 
за мяр зае, і трэ ба ехаць больш за 100 кі ла-
мет раў це раз Чэ ры каў і Крас на пол ле, каб 
да брац ца да яе. Але гэ та не пе ра шко дзі ла 
Слаў га рад ска му рай вы кан ка му су мес на з 
мяс цо вы мі дэ пу та та мі і фон дам раз віц ця 
сель скіх тэ ры то рый «Ад ра джэн не-Аг ра» 
ар га ні за ваць тут пры го жае свя та са спе-
ва мі ў вы ка нан ні ар тыс таў ра ён на га До ма 
куль ту ры і вы ста ва мі-про да жа мі су ве нір най 
пра дук цыі ад мяс цо вых ра мес ні каў.

Сваю пра дук цыю пра па ноў ва лі так са ма слаў-
га рад ская рай спа жыў ка а пе ра цыя і ту тэй шыя 
май стры-сы ра ро бы. Пе рад тым, як па чаць га лоў-
ны аб рад Ва дох ры шча, ва ду асвя ціў на ста я цель 
хра ма-пом ні ка ў го нар Свя тых Пят ра і Паў ла ў 
Ляс ной Ге ор гій Са ка лоў. Але ах вот ных аку нуц ца 
ў сту дзень скую ва ду, тэм пе ра ту ра якой тут, да-
рэ чы, не мя ня ец ца ні зі мой, ні ле там і за ста ец ца 
ад нос на вы со кай — ка ля 10 гра ду саў, бы ло не 
шмат. На ват з умо вай, што яны маг лі ска рыс тац-
ца ма біль най лаз няй і па слу га мі ад на го з вя до мых 
бе ла рус кіх па рыль шчы каў Ге на дзя Ма ро за. За-
тое асвя чо ную ва ду на род ця гаў бі то на мі. Гос ці з 
Укра і ны, на прык лад, пры ха пі лі цэ лых пяць важ кіх 
ёміс тас цяў. Ва да ў Бла кіт най кры ні цы, вя до мая 
рэч, вы дат ная. Але, як ка жуць свя та ры, на ват 
бу тэ леч кі хо піць, каб по тым па кроп лі асвя чаць 
ёй усю ас тат нюю ва ду на пра ця гу го да. Да та го ж 
на Ва дох ры шча на ват ва да з-пад кра на на бы вае 
асаб лі вую моц.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

Доб рая тра ды цыя пры маць пры ся гу 
ў дзень Ва дох ры шча ста ла зна мя наль най 
яшчэ для 38 ра та валь ні каў Ма гі лёў шчы ны. 
Усе яны ўжо слу жаць, і пры ся га ста ла 
для іх да дат ко вым сты му лам для доб ра га вы ка нан ня 
сва іх аба вяз каў. Ура чыс тая па дзея ад бы ла ся ў ад ным 
са зна ка вых мес цаў Ма гі лё ва — на пло шчы Сла вы 
ка ля Веч на га агню.

— Шлях ге ро яў да сла вы заў сё ды па чы наў ся з пры ня сен ня 
пры ся гі, яны ні ко лі ёй не здрадж ва лі і за слу гоў ва юць за хап-
лен ня. Трэ ба раў няц ца на іх. Сён ня кож ны з вас даў абя цан не 
слу жыць шчы ра і муж на. Не су мнен на баць кі га на рац ца вы-
ба рам сва іх дзя цей. Спа дзя ём ся, што іх па жа дан ні так са ма 
бу дуць са дзей ні чаць пра фе сій на му ста наў лен ню іх сы ноў і 
доб ра сум лен на му вы ка нан ню імі служ бо ва га аба вяз ку, — 

звяр нуў ся да ма ла до га па паў нен ня на чаль нік Ма гі лёў ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня МНС Анд рэй ПРА ЖО ГІН.

З ад мет най па дзе яй ма ла дых су пра цоў ні каў па він ша ва лі 
так са ма ве тэ ра ны МНС і баць кі. Про та і е рэй Сяр гей Ла ба-
да акра піў ра та валь ні каў свя той ва дой. У іх па мя ці так са ма 
за ста нуц ца ўра чыс ты марш па пло шчы пад ду ха вы ар кестр 
і агуль нае фо та на па мяць. У гэ ты ж дзень леп шыя з прад-
стаў ні коў ра та валь най служ бы Ма гі лёў шчы ны бы лі ад зна ча ны 
ўзна га ро да мі.

Су пра цоў ні ка мі гэ тай гу ман най пра фе сіі за мі ну лы год у 
Ма гі лёў скай воб лас ці вы ра та ва ны 53 і эва ку і ра ва ны 130 ча-
ла век, ад ва я ва на ў сты хіі 907 збу да ван няў і 74 адзін кі тэх ні кі, 
не да пу шча на гі бе лі больш чым 120 га лоў жы вё лы. У па раў-
на нні з 2005 го дам коль касць па жа раў у воб лас ці ска ра ці ла ся 
ў 2,2 ра за, а гі бель лю дзей на іх — у 2,7 ра за.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

Ва дох ры шча Ва дох ры шча 
на Бла кіт най кры ні цына Бла кіт най кры ні цы
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ПРЫ СЯГ НУ ЛІ НА ВЕР НАСЦЬ

Пра мыс ло вы ту рызмПра мыс ло вы ту рызм  ��

МТЗ ЁСЦЬ 
ШТО ПА КА ЗАЦЬ

Сё ле та Мін скі трак тар ны за вод ад кры вае дзве ры для 
ар га ні за ва ных груп на вед валь ні каў-ту рыс таў. Ме на ві та 
ў та кім шы ро кім і ад кры тым фар ма це на прад пры ем стве 
пла ну юць раз ві ваць пра мыс ло вы ту рызм, па ве дам ляе 
спе цы я ліст па су вя зях з гра мад скас цю за во да Па вел 
ТУХ ТО.

Ужо сён ня на прад пры ем стве га то вы пры маць ту рыс таў, 
а за раз спе цы я ліс ты фар мі ру юць за яў кі. Тэ ры то рыя за во да 
вя лі кая, а вы твор часць спе цы фіч ная, та му эк скур сіі пла ну ец-
ца ра біць вы ключ на для груп з пэў ным марш ру там. Па вод ле 
слоў Паў ла Тух то, ужо ёсць пер шая за яў ка на лю ты гру пы з 
40 ча ла век з Літ вы. Ад нак на за вод зе раз ліч ва юць, што пер-
шую эк скур сію тут пра вя дуць яшчэ ў сту дзе ні. Спе цы я ліст 
рас тлу ма чыў, што пад час эк скур сіі мож на бу дзе пра са чыць 
увесь тэх на ла гіч ны лан цу жок вы твор час ці: ад ме ха ніч на га цэ ха, 
дзе вы раб ля юць шас цер ні і ва лы, да кор пу са збор кі трак та-
роў — га лоў на га кан ве е ра прад пры ем ства. Так са ма ту рыс ты 
ўба чаць вы ста ву трак та роў і азна ё мяц ца з най ноў шай лі ней-
кай тэх ні кі BЕLАRUS. На га даю, што Мін скі трак тар ны за вод 
быў за сна ва ны яшчэ ў 1946 го дзе, а ця пер тэх ні ка прад пры-
ем ства пра да ец ца на рын ках больш чым 60 дзяр жаў, а за вод 
ува хо дзіць у вась мёр ку най буй ней шых су свет ных вы твор цаў 
ко ла вых трак та роў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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