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Мін скі фес ты валь квет ні каў і ланд шафт най 
ар хі тэк ту ры за вяр шыў ся ў ста лі цы. У ім пры ня-
лі ўдзел ка ман ды пад раз дзя лен няў уні тар на га 
прад пры ем ства «Мінск зе лян буд». Ста ліч ныя 
азе ля ні це лі на пра ця гу амаль двух тыд няў ства-
ра лі квет ні кі на тэ му «Мар і фан та зій сме лы па-

лёт». Да поз няй во се ні мін ча не і гос ці ста лі цы 
змо гуць па гу ляць па скве ры «Ста ро бін ская сла-
ба да», што зна хо дзіц ца не да лё ка ад гас ці ні цы 
«Бе ла русь», і па лю ба вац ца пры го жы мі «жы вы-
мі» кам па зі цы я мі.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА. Фо та аўтара.

УНП 200098608

Ша ноў ных ка лег він шую з пра фе сій ным свя там — 

ДНЁМ БУ ДАЎ НІ КА!
Кож ны з вас вы лу ча ец ца вы со кім пра фе сі я на ліз-Кож ны з вас вы лу ча ец ца вы со кім пра фе сі я на ліз-

мам і ад каз нас цю. Без гэ та га не маг чы ма ўя віць бу даў-мам і ад каз нас цю. Без гэ та га не маг чы ма ўя віць бу даў-
ніц тва са мых роз ных аб' ек таў ра ён на га, аб лас но га і ніц тва са мых роз ных аб' ек таў ра ён на га, аб лас но га і 
рэс пуб лі кан ска га пры зна чэн ня. Сён ня на на шым прад-рэс пуб лі кан ска га пры зна чэн ня. Сён ня на на шым прад-
пры ем стве на за па ша ны ад мыс ло вы вы твор чы во пыт, пры ем стве на за па ша ны ад мыс ло вы вы твор чы во пыт, 
вы ка рыс тоў ва юц ца но выя бу даў ні чыя тэх на ло гіі, ад нак вы ка рыс тоў ва юц ца но выя бу даў ні чыя тэх на ло гіі, ад нак 
са мым важ ным склад ні кам за ста ец ца вы со кая ква лі-са мым важ ным склад ні кам за ста ец ца вы со кая ква лі-
фі ка цыя і ад каз насць кож на га з вас, зла джа насць фі ка цыя і ад каз насць кож на га з вас, зла джа насць 
дзе ян няў па між пад раз дзя лен ня мі. На на шым прад-дзе ян няў па між пад раз дзя лен ня мі. На на шым прад-
пры ем стве заў сё ды ра ды ві таць ма ла дых спе цы я ліс-пры ем стве заў сё ды ра ды ві таць ма ла дых спе цы я ліс-
таў, га то вых асвой ваць пра фе сію бу даў ні ка.таў, га то вых асвой ваць пра фе сію бу даў ні ка.

Са свя там, да ра гія сяб ры! Ня хай па бу да ва нае Са свя там, да ра гія сяб ры! Ня хай па бу да ва нае 
ва мі даў жэй слу жыць лю дзям, у ва шых сем' ях па нуе ва мі даў жэй слу жыць лю дзям, у ва шых сем' ях па нуе 
даб ра быт, у ду шы бу дзе лад, а ў кі шэ нях — гро шы. даб ра быт, у ду шы бу дзе лад, а ў кі шэ нях — гро шы. 
Зда роўя, шчас ця, вер нас ці абра най спра ве!Зда роўя, шчас ця, вер нас ці абра най спра ве!

З па ва гай, на чаль нік УП «Дра гі чын ская ПМК-8» Ва ле рый ПЕ ДЗІЧ.З па ва гай, на чаль нік УП «Дра гі чын ская ПМК-8» Ва ле рый ПЕ ДЗІЧ.

З Днём будаўніка!
ПА ВА ЖА НЫЯ КА ЛЕ ГІ!

Бу даў ні чая га лі на, да якой ад но сіц ца і наш трэст, з'яў ля ец ца 
ад ной з са мых важ ных у раз віц ці эка но мі кі кра і ны і рос це даб ра-
бы ту лю дзей. І цал кам за ка на мер на, што пра ца бу даў ні коў ва ўсе 
ча сы ка рыс та ла ся і ка рыс та ец ца за слу жа ным пры знан нем, што 
яна лі чыц ца са май мір най, са май га на ро вай, са май ства раль най.

Бу даў ні кі, воб раз на ка жу чы, уды ха юць жыц цё ў за во ды і фаб-
ры кі, шко лы і баль ні цы, дзі ця чыя сад кі і фіз куль тур на-азда раў-
лен чыя комп лек сы. Іх важ кі ўклад у раз віц цё эка но мі кі, бу даў ніц-
тва кам форт на га жыл ля цяж ка пе ра аца ніць, што яск ра ва ві даць 
на пры кла дзе на ша га ка лек ты ву. З па чуц цём асаб лі ва га го на ру я 
сён ня ад зна чаю, што трэст № 40 з ча су свай го іс на ван ня па бу да-
ваў па ло ву Жло бі на, дзя ку ю чы ча му го рад на Дняп ры па шы рыў 
свае ме жы, па вя лі чыў вы твор чыя ма гут нас ці, па пры га жэў.

Сён няш ні наш ка лек тыў — гэ та спа лу чэн не муд рас ці і во-
пы ту ста рэй шых пра цаў ні коў, эн ту зі яз му і энер гіі мо ла дзі. 
Гэ та ад да насць лю бі май спра ве, вы со кі пра фе сі я на-
лізм, на цэ ле насць на ўзяц це но вых вы шынь. 
Ад уся го сэр ца дзя кую ўсім за ўдар ную 
пра цу! Зы чу моц на га зда роўя, шчас-
ця, со неч на га на строю, ма тэ ры яль-
на га да стат ку, упэў не нас ці ў заўт-
раш нім дні. Са свя там, да ра гія 
та ва ры шы!

Юрый Юрый КАЗ ЛОЎ,КАЗ ЛОЎ, кі раў нік  кі раў нік 
ААТ «Бу даў ні ча-ман таж ны трэст № 40».ААТ «Бу даў ні ча-ман таж ны трэст № 40». УНП 400076022

Бу тэрб род — гэ та хут ка, лёг ка i вель мi зруч на, асаб лi ва ка лi 
вы ў да ро зе або ў офi се. Але да баў лен не ў бу тэрб род сы ру, 
ма я нэ зу i iн шых тлус тых на чы нак мо жа пе ра тва рыць яго ў 
ка ла рый ную бом бу. На шчас це, вам не трэ ба ад маў ляц ца ад 
зруч на га i прос та га спо са бу зда во лен ня го ла ду. Пра па ну ем 
вам не каль кi прос тых ра шэн няў, якiя зро бяць ваш бу тэрб род 
ка рыс ным.

� «Бу тэр» у пе ра кла дзе з анг лiй-
скай азна чае «мас ла». Усе пры вык лi 
вы ка рыс тоў ваць у бу тэрб ро дзе сме-
тан ко вае мас ла. Але для та го, каб не 
аб ця жар ваць наш бу тэрб род лiш нi мi 
ка ло ры я мi, мож на пры пра вiць хлеб 
не мас лам, а алiў ка вым але ем.
� Вы бi ра ю чы хлеб для свай-

го бу тэрб ро да, за мест звы чай на-
га ба то на вазь мi це зер не вы хлеб, 
хля бец або ла ваш. А мож на i зу сiм 
за мя нiць хлеб лiс цем са ла ту, у якое 
з та кiм жа пос пе хам мож на «ўпа ка-
ваць» лю бi мую на чын ку.
� Абы сцi ся без каў ба сы цал кам 

рэ аль на! Ка ва ла чак ку ры най груд кi, мя са iн дыч кi або яла вi чы ны цу доў на 
за ме няць яе. Мя са для та ко га бу тэрб ро да мож на пры га та ваць у ду хоў-
цы, склас цi ў плас ты ка вы кан тэй нер i па ста вiць у ха ла дзiль нiк. Там яно 
мо жа за хоў вац ца не каль кi дзён, i вам бу дзе лёг ка iм ка рыс тац ца .
� Каб раз на ста iць смак бу тэрб ро да, мо жа це сме ла кам бi на ваць 

на чын ку з мя са або ры бы не толь кi з лiс цем са ла ту, але i з яб лы ка мi, 
ава ка да, вi на гра дам, ку ра гой, арэ ха вым мас лам, ба на на мi. Па спра-
буй це i аца нi це пi кант насць сма ку.
� Яшчэ адзiн сак рэт зда ро ва га бу тэрб ро да — вя лi кая коль касць 

зя ле нi ва. Па ды дуць лiс це са ла ту, пят руш ка, кроп. Яны сты му лю юць 
вы пра цоў ку страў нi ка ва га со ку i фер мен таў, а яшчэ бу дуць доб ра 
спа лу чац ца з бу жа нi най i iн дыч кай у якас цi на чын кi.
� Ка лi вы з цяж кас цю ўяў ля е це бу тэрб род без ка ва лач ка сы ру, 

па спра буй це за мя нiць цвёр ды сыр на нiз ка ка ла рый ную ма ца рэ лу 
або па доб ны паў цвёр ды ня тлус ты сыр. Апош нi вы раб ля ец ца з абяс-
тлу шча на га ма ла ка, та му ў iм менш ка ло рый.
� Вы мо жа це вы ка рыс тоў ваць лёг кiя сыр ныя або тва рож ныя 

на маз кi для ва ша га бу тэрб ро да. Але ўваж лi ва чы тай це над пiс на 
ўпа коў цы. Не вы бi рай це пра дукт, вы раб ле ны з паль ма ва га тлу шчу. 
На на шай упа коў цы па вiн на быць па зна ча на «ма лоч на-рас лiн ны» 
або «ма ла коз мя шчаль ны» пра дукт.
� Ня гле дзя чы на тое, што га ра чае знач на ка рыс ней, чым «су ха-

мят ка», у нас не той вы па дак. Хлеб лепш за га дзя кры ху пад су шыць 
у тос та ры, а вось за пя каць бу тэрб ро ды не трэ ба. Гэ та смач на, але 
не заў сё ды ка рыс на.
� Для тых, хто лю бiць дэ серт ныя бу тэрб ро ды (на прык лад, хлеб 

з ва рэн нем), так са ма ёсць свая аль тэр на ты ва. Ва рэн не вы мо жа це 
за мя нiць уз бi ты мi ў блен да ры за ма ро жа ны мi або све жы мi яга да мi. 
З iмi доб ра бу дуць спа лу чац ца ба на ны, су ха фрук ты, i гэ та зна чыць, 
што наш бу тэрб род бу дзе паў на цэн ным дэ сер там.
� Вель мi важ на не толь кi вы браць зда ро выя iн грэ ды ен ты, але i 

з'ес цi бу тэрб род пра вiль на. Не вар та ес цi на ха ду, бе га ю чы па кух нi.
Ня хай за ме на ка ла рый най на чын кi на больш ка рыс ную ста не ва-

шым пер шым кро кам да зда ро ва га хар ча ван ня. Га лоў нае, вы кон ваць 
асноў нае пра вi ла бу тэрб ро да — за пi ваць яго ча ем, а не за ядаць 
iн шы мi стра ва мi. Та ды вы змо жа це i лёг ка ўстаць з-за ста ла, i лёг ка 
да тры ваць да чар го ва га пры ёму ежы.

Пад рых та ва ла Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ

�

Што на та лер цы?Што на та лер цы?  ��

КА РЫС НЫ БУ ТЭРБ РОД 
ТА ЛIЮ НЕ ПА ВЯ ЛI ЧЫЦЬ

БУ ТЭРБ РОД З ЧАР НI ЦА МI 
НА СНЯ ДА НАК

Вам спат рэ бiц ца: 1 ба нан, 
250 г чар нiц, 200 г тва ра гу, 4 
ка ва лач кi хле ба (з се мач ка мi 
або грэц кi мi арэ ха мi), 1 ст. л. 
мё ду (вад ка га).

Па рэ заць ба нан, па клас цi ў 
мiс ку з чар нi ца мi. Да даць тва-
рог i пе ра мя шаць. Пад су шыць 
ка ва лач кi хле ба i на ма заць чар-
нiч най су мес сю. Па пыр скаць 
вад кiм мё дам i ад ра зу ж ес цi.

Зда ец ца, ХХI ста год дзе, мы жы вём 
у эпо ху ген дар най роў на сцi. Тым не 
менш лю бое гуч нае пры зна чэн не 
жан чы ны ў па лi ты цы, аў та бiз не-
се, фi нан са вым све це i, на рэш це, у 
спор це су пра ва джа ец ца са праўд-
ным iн фар ма цый ным вы бу хам. Не 
ста ла вы клю чэн нем на вi на пра 22-
га до вую вы пуск нi цу БДУ Ган ну Бол-
бас, якая не каль кi тыд няў та му ўзна-
ча лi ла фут боль ны клуб «Пар ты зан». 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» су стрэў ся з 
дзяў чы най, каб да ве дац ца, на коль кi 
моц най мо жа быць фа нац кая лю боў, 
якiя кi рун кi трэ ба раз вi ваць у спар-
тыў ным мар ке тын гу i ад куль у бе ла-
рус ка га клу ба з дру гой лi гi з'я вi лi ся 
пры хiль нi кi ў Гер ма нii.

На ва лан цёр скiх па чат ках
— Ган на, рас ка жы це, ка лi лас ка, 

як у 22 га ды вы ста лi нi мно га нi ма ла 
ды рэк та рам фут боль на га клу ба.

— Та кое ра шэн не бы ло пры ня та 
заў зя та ра мi клу ба пас ля та го, як бы лы 
кi раў нiк «Пар ты за на» Ле а нiд Пят ке вiч 
аб вяс цiў пра свой сы ход. Не каль кi га-
доў та му ў мя не з'я вi лi ся сяб ры ся род 
фа на таў ка ман ды, я вель мi хут ка ўлi ла-
ся ў ка лек тыў, по тым ста ла да па ма гаць 
хлоп цам з да ку мен та мi, ар га нi за цы яй 
мат чаў i iн шы мi спра ва мi. Ма быць, ня-
дрэн на за рэ ка мен да ва ла ся бе, па коль кi 
за слу жы ла та кi не ве ра год ны да вер.

— Што не па срэд на ўва хо дзiць у ва-
шы аба вяз кi?

— Перш за ўсё, я ад каз ваю за ар га нi-
за цыю мат чаў. Мая за да ча — каб су стрэ ча 
па мiж ка ман да мi ад бы ла ся. Гэ та ўладж-
ван не ўсе маг чы мых пы тан няў з вы ез дам 
у iн шы го рад, ад праў ка фак саў у «хут кую 
да па мо гу», за клю чэн не з ёй да га во раў 
i шмат iн ша га. Пра сцей ка жу чы, уся да-
ку мен та цыя ка ман ды — на мне. Акра мя 
гэ та га, без умоў на, по шук спон са раў. Без 
сур' ёз най пад трым кi нi адзiн фут боль ны 
клуб доў га не пра цяг не.

— На пэў на, цяж ка быць ды рэк та-
рам фут боль на га клу ба i не мець пэў-
най прак ты кi, доб рых су вя зяў?

— Што да ты чыц ца во пы ту, то я i да 
на зна чэн ня, па сут нас цi, вы кон ва ла тую 
ж са мую ра бо ту, што i за раз. Акра мя гэ-
та га, пад час на ву чан ня ва ўнi вер сi тэ це ў 
мя не бы ла до сыць плён ная прак ты ка ў 
бан ку, дзе я i па ча ла зай мац ца ад мi нiст-
ра цый най ра бо тай, вес цi да ку мен та цыю, 
пад лiк фi нан саў i г.д. Фут боль ны клуб 
— гэ та та кое ж та ва рыст ва з аб ме жа-
ва най ад каз нас цю, як i мiль ё ны iн шых, 
толь кi са сва ёй спе цы фi кай. А на конт 
ад сут нас цi су вя зяў, ве да е це, мне гэ та 
зу сiм не пе ра шка джае вес цi пе ра мо вы 
з вы со ка па стаў ле ны мi людзь мi.

— Акра мя вас, штат клу ба «Пар ты-
зан» за раз — гэ та...?

— Яшчэ ча ты ры ча ла ве кi — два трэ не-
ры, на мес нiк ды рэк та ра i бух гал тар. Але 
ёсць лю дзi, якiя пра цу юць на ва лан цёр скiх 
па чат ках. На прык лад, наш прэс-ата шэ. 
Ён так са ма вый шаў з пры хiль нi каў клу ба, 
а за раз зай ма ец ца на шым сай там, пi ша 
агля ды тур нiр ных гуль няў, ро бiць фо та-
рэ парт ажы з мат чаў. Мне вель мi ра дас на 
ад та го, што ў на шай фут боль най сям'i 
ёсць лю дзi, якiя аб са лют на бес ка рыс лi ва 
да па ма га юць клу бу раз вi вац ца.

— Ваш муж так са ма пра цуе ў клу-
бе...

— Так. I гэ так жа на доб ра ах вот ных 
па чат ках. Ён — ма са жыст. Скон чыў ка-
ледж, ад пра ца ваў па раз мер ка ван нi, 

за раз мае асоб ную пра цу, але па-ра-
ней ша му за стаецца ў клу бе, бо ве дае, 
што тут ён вель мi па трэб ны.

Упя ця рых — 
на пя цi «квад ра тах»

— Вi да воч на, у та кiх умо вах ад чу ва-
ец ца кад ра вы го лад. Якiх спе цы я лiс таў 
вам не ха пае ў пер шую чар гу?

— Шчы ра ка жу чы, шмат ка го не ха-
пае. Доб ра б бы ло мець яшчэ ад на го 
офiс-ме не джа ра, якi б да па ма гаў з да-
ку мен та цы яй. А яшчэ лепш — улас на га 
пi яр-спе цы я лiс та, якi б змог зра бiць паў-
на вар тас ны бiз нес-план, пра пра ца ваць 
стра тэ гiю па пра соў ван нi клу ба. Я ра зу-
мею, на коль кi гэ та важ ная для фут бо ла 
га лi на, у якой трэ ба быць про фi, каб быў 
ней кi эфект. Але ка лi не зной дзем та ко га 
спе цы я лiс та, зна чыць, бу ду са ма на ву-
чац ца гэ та му ра мяст ву. Што ж ра бiць 
(усмi ха ец ца). А ўво гу ле i гэ та дру га рад-
нае! Нам бы доб ры офiс знай сцi. За раз 
мы зды ма ем ма ле неч кае па мяш ка не ў 
ганд лё вым цэнт ры «Сi лу эт». Упя ця рых 
мес цiм ся як мо жам на пя цi квад рат ных 
мет рах. Але з-за ня зруч нас цi час цей за 
ўсё мы на на гах, лё та ем па го ра дзе i пад-
трым лi ва ем з уiс мi су вязь па тэ ле фо не.

— Праб ле ма з арэн дай офi са фi-
нан са ва га пла на?

— Зболь ша га, без умоў на. Ве да е це, за 
гэ тыя пяць «квад ра таў» мы пла цiм 350 
до ла раў у ме сяц. Ды яшчэ 50 до ла раў 
за ка му наль ныя па слу гi! А ка му наль ныя 
па слу гi — гэ та толь кi элект рыч насць i 
пры бi ран не па мяш кан ня. Пры бi раль ня, 
на прык лад, усё роў на плат ная. Гро шы 
гра шы ма, але знай сцi слуш нае мес ца 
на дзе ся цi квад рат ных мет рах у цэнт ры 
го ра да зу сiм не прос та. Па куль са ма з 
гэ тым не су тык ну ла ся, не маг ла i ўя вiць, 
што мо жа iс на ваць та кая праб ле ма.

— Ве даю, бы лi скла да нас цi з арэн-
дай фут боль на га по ля для трэ нi ро вак. 
Сi ту а цыя не змя нi ла ся?

— У апош нiя днi як раз зай ма ю ся гэ тым 
пы тан нем. Нам вы дзя ля юць адзiн фут-
боль ны ста ды ён у Фрун зен скiм ра ё не. 
Аб' ект зна хо дзiц ца, мяк ка ка жу чы, не ў 
леп шым ста не, але пра па на ва ныя ўмо вы 
— шэф ства над ста ды ё нам уза мен ба зы 
для трэ нi ро вак — нас за даваль ня юць. На-
шы фа на ты га то вы са мi неш та там фар ба-
ваць, ра ман та ваць, толь кi б iх лю бi мая ка-
ман да ме ла мес ца для трэ нi ро вак. Бы ло б 

ня дрэн на па слаць там штуч нае 
па крыц цё, але ж гэ та каш туе вя-
лi кiх гро шай. Тым не менш, ка лi 
гэ та зра бiць, ка рысць бу дзе не 
толь кi нам, але i ўся му ра ё ну. По-
ле мо жна бу дзе вы ка рыс тоў ваць 
у iн та рэ сах спар тыў ных школ, а 
так са ма зда ваць у арэн ду звы-
чай ным гра ма дзя нам. Зноў-та кi 
— якi-нi я кi пры бы так.

Унi каль ная ед насць
— Вас не крыў дзiць, ка лi 

чу е це, што ва ша ка ман да ама-
тар ская цi паў пра фе сiй ная?

— Я i са ма час та ка жу, что 
мы — паў пра фе сi я на лы. Але гэ-
та да ты чыц ца толь кi пра цоў на-
га ста ту су фут ба лiс таў. Яны ж у 
нас не атрым лi ва юць зар пла ту. 
У ас тат нiм — гэ та пра фе сiй ныя 
гуль цы, якiя амаль усё сваё свя-
до мае жыц цё пры свя цi лi фут бо-

лу. Хлоп цы ма юць паш пар-
ты фут ба лiс таў, iх у лю бы 
мо мант мо жа ку пiць дру гi 
фут боль ны клуб.

— Для тых, хто нi ко-
лi не чуў i не чы таў пра 
клуб «Пар ты зан», рас-
ка жы це, ка лi лас ка, хто 
тыя хлоп цы, якiя вы сту-
па юць за ка ман ду.

— На ша дру жы на — 
вель мi ма ла дая. Гэ та ў асноў ным фут-
ба лiс ты 1994-1995 га доў на ра джэн ня. 
Хтось цi ўжо пра цуе, хтось цi яшчэ ву чыц-
ца. Ве даю, што мно гiя хлоп цы за раз пра-
цу юць на бу доў лi, каб за ра бiць са бе на 
лет нi ад па чы нак i не ся дзець у баць коў на 
шыi. Ра зу ме е це, ва ўсiх сваё жыц цё: пра-
ца, ву чо ба, сям'я, ней кiя iн шыя за хап лен-
нi. Але, акра мя ўся го гэ та га, ёсць яшчэ 
ад на ма ра — зай мац ца лю бi май спра вай, 
гу ляць у фут бол. I хлоп цы ро бяць усё для 
та го, каб ка ман да не толь кi iс на ва ла, а 
ак тыў на дзей нi ча ла i пе ра ма га ла.

— Ра зу мею, што лепш адзiн раз 
па ба чыць, чым сто ра зоў па чуць, але 
ўсё ж такi апi шы це на сло вах унi каль-
насць фа на таў «Пар ты за на». Ад куль 
та кая сур' ёз ная заў зя тар ская пад-
трым ка ў клу ба з дру гой лi гi?

— Iс тот ная част ка ар мii фа на таў за ста-
ла ся з ча соў МТЗ-РІ ПО.  Трэ ба ра зу мець, 
што хоць «Пар ты зан», па сут нас цi, но вы 
клуб, з iн шы мi фут ба лiс та мi i кi раў нi ка мi, 
але ад гэ та га ён не па зба вiў ся сва ёй ба га-
тай гiс то рыi i тра ды цый. У боль шас цi фут-
боль ных клу баў заў зя тар ская пад трым ка 
пра ма пра пар цы я наль ная спар тыў ным 
да сяг нен ням i пос пе хам на по лi. Ка ман да 
пе ра ма гае — ёсць ад да ча ад фа на таў, 
пе ра стае пе ра ма гаць — ад да ча ад фа-
на таў знi кае. На шы ж заў зя та ры лю бяць 
не за штось цi, а на су пе рак. Iнакш бы яны 
не змаг лi ад ра дзiць клуб та ды, ка лi яго 
ўжо спi са лi з ра хун каў, i да па ма гаць яму 
за ста вац ца на пла ву за раз, уся ля кi раз 
ар га нi зоў ва ю чы збор срод каў на тыя цi 
iн шыя па трэ бы. Акра мя гэ та га, фа на таў 
«Пар ты за на» аб' яд ноў вае i ад ноль ка вае 
стаў лен не да жыц ця, агуль ныя прын цы пы 
i iдэi. На шы заў зя та ры ад кры та вы каз ва-
юц ца су праць ра са вай, рэ лi гiй най i iн шай 
дыс кры мi на цыi. Не па мы лю ся, ка лi ска жу, 
што та кая iдэа ла гiч ная ед насць фа нац кай 
су поль нас цi — унi каль ная не толь кi для 
Бе ла ру сi, але i для ас тат нiх кра iн СНД.

— Мо жа це на ма ля ваць воб раз ся-
рэд не ста тыс тыч на га фа на та «Пар ты-
за на»?

— Не. Ся род на шых са мых ад да ных 
заў зя та раў ёсць i ста лыя лю дзi, i дзе ся цi-
два нац ца цi га до выя хлоп чы кi, якiя не пра-
пус ка юць нi вод най гуль нi ка ман ды. Гэ та i 
рэ спек та бель ныя бiз нес ме ны, якiя па чы на-
лi «хва рэць» за клуб, ка лi са мi яшчэ бы лi 
га лод ны мi сту дэн та мi, а за раз яны ма юць 
маг чы масць да па ма гаць нам фi нан са ва. 
Гэ та i лю дзi са звы чай ным да стат кам, на ву-
чэн цы тэх нi ку маў, ка ле джаў, ву чы лi шчаў. 
Ёсць у нас i за меж ныя пры хiль нi кi — у мно-
гiх кра i нах Еў ро пы i на ват у Ла цiн скай Аме-
ры цы! Пры чым гэ та не вы хад цы з Бе ла ру сi, 
а мяс цо выя жы ха ры, якiя со чаць за лё сам 
клу ба па iн тэр нэ це. На прык лад, у ка ман ды 
сур' ёз ная гру па пад трым кi ў Гер ма нii. Гэ-
та перш за ўсё на фо не ан ты на цысц ка га 
ру ху. Так, ня даў на на шы ня мец кiя сяб ры 
ар га нi за ва лi для ка ман ды тур па Гер ма нii, 
пад час яко га фут ба лiс ты пра вя лi не каль кi 
мат чаў з роз ны мi мяс цо вы мi клу ба мi. Для 

хлоп цаў гэ та быў аб са лют на но вы, не за-
быў ны во пыт.

Жан чы на ў фут бо ле: 
нон сэнс цi звы чай ная 
прак ты ка?

— Цi ка вi лi ся iн шы мi прэ цэ дэн та мi, 
ка лi жан чы на ўзна чаль ва ла фут боль-
ны клуб?

— Толь кi пас ля свай го пры зна чэн ня. 
I зра зу ме ла, што за раз гэ та не та кая 
ўжо рэд касць. Ве даю, што ў Iта лii гэ та 
аб са лют на нар маль ная прак ты ка. А ў 
Iс па нii ўво гу ле быў унi каль ны вы па дак, 
ка лi ды рэк та рам клу ба ста ла 59-га до вая 
жан чы на, ма цi тры нац ца цi дзя цей! I пад 
яе кi раў нiц твам клуб вы сту паў вель мi i 
вель мi ўда ла.

— А яшчэ ёсць Ка ра лiн Стыл, якая 
спа чат ку зра бi ла кар' е ру ў фэшн-iн-
дуст рыi, а по тым узна ча лi ла фут боль-
ны клуб у дру гой анг лiй скай лi зе. А 
пас ля ўво гу ле вый шла за муж за ўла-
даль нi ка гэ та га клу ба.

— Гэ та ўжо, вя до ма, край нас цi (усмi-
ха ец ца).

— I, на пэў на, скла да на па збег нуць 
па раў на нняў з прэ зi дэн там мас коў-
ска га «Ла ка ма ты ва» Воль гай Сма род-
скай...

— Так. Але зноў-та кi, у яе кан флiкт 
iн та рэ саў з фа на та мi. Мя не ж заў зя та ры 
са мi аб ра лi на гэ ту па са ду.

— Уво гу ле, як ста вi це ся да яе дзей-
нас цi ў «Ло ка»?

— Мне зда ец ца, на ка ман дзе яна 
прос та ро бiць бiз нес. За раб ляць на фут-
бо ле гро шы — мож на, але ра бiць гэ та, 
ад га родж ва ю чы ся ад заў зя та раў, — вя-
лi кая па мыл ка. Я бы ла, мяк ка ка жу чы, 
вель мi здзiў ле на, ка лi да ве да ла ся, што 
з-за су ты чак з фа на та мi Сма род ская 
ча со ва за ба ра нi ла про даж бi ле таў на 
гуль нi ка ман ды. Ней кая аб са лют на ала-
гiч ная дыс цып лi нар ная ме ра. Зда ец ца, 
ча ла век уво гу ле не ра зу мее, на коль кi 
важ най, ка лi не ска заць не ад' ем най, 
част кай фут боль ных рэа лiй з'яў ля ец ца 
фа нац кая су поль насць. Быў та кi па ка-
заль ны мо мант, ка лi на ад ной з су стрэч 
з заў зя та ра мi Сма род ская пра лi ла ва ду 
на стол i не знай шла леп ша га ва ры ян та, 
чым вы цер цi лу жын ку клуб ным ша лi кам. 
Ад но не асця рож нае дзе ян не — i ад ра зу 
зды ма юц ца ўсе пы тан нi.

— Яшчэ яе кры ты ку юць за ак тыў-
нае ўмя шаль нiц тва ў трэ нi ра валь ны 
пра цэс. Вы для ся бе не як па дзя ля е це 
ад мi нiст ра цый ную ра бо ту i тое, што 
ад бы ва ец ца на по лi?

— Не ска заць, што па дзя ляю, але 
роз нi цу па мiж гэ ты мi плас та мi ра бо ты 
ра зу мею. Час ад ча су я пры сут нi чаю на 
трэ нi роў ках у хлоп цаў, на зi раю за пад-
рых тоў кай збо ку, але не па мя таю, каб 
бы ла не аб ход насць ка рэк та ваць дзе ян нi 
трэ не раў, неш та пад каз ваць. Без умоў-
на, ка лi, на прык лад, уз нiк нуць праб ле-
мы па дыс цып лi не, якiя бу дуць за мi наць 
пра цоў на му пра цэ су, я бу ду аба вя за на 
ўмя шац ца. Бо мая за да ча — да вес цi 
фут ба лiс та да трэ не ра: зра бiць так, каб 
ён пры хо дзiў на трэ нi роў кi, рых та ваў ся 
да мат чаў, свое ча со ва з'яў ляў ся на вы-
ез ды i г.д. Але ж гэ та форс-ма жор ныя 
сi ту а цыi. У ас тат нiм, як я ўжо ка за ла, у 
мя не зу сiм iн шая ра бо та.

— Згод ны, што жан чы не, ма быць, i 
ляг чэй знай сцi спон са раў у бiз не се?

— Мне зда ец ца пос пех спра вы не за-
ле жыць ад та го, жан чы на ты цi муж чы на. 
Ка лi ты ўвесь та кi га нар лi вы i не ў тва iх 
прын цы пах ха дзiць па ка бi не тах пра сiць 
пад трым кi, тут ужо не мае зна чэн ня твая 
па ла вая пры на леж насць, па га дзi це ся. 
Важ на быць пра фе сi я на лам у сва ёй га-
лi не, умець гэ та пра дэ ман стра ваць, за цi-

ка вiць па тэн цы яль на га спон са ра. Iн шая 
спра ва, што пад час дзе ла вых ста сун каў 
да дзяў чы ны мо гуць ста вiц ца мяк чэй, 
да лi кат ней.

— Пра цу ю чы на та кой прэ стыж-
най па са дзе, ды яшчэ i ся род муж чын, 
ста ра еце ся не як асаб лi ва са чыць за 
сва iм знеш нiм вы гля дам?

— Ве да е це, тут я ў поў най збян тэ-
жа нас цi. З ад на го бо ку, я, як кi раў нiк, я 
па вiн на вы гля даць ад па вед на — дзе ла-
вы стыль адзен ня, пiн жач кi, туф лi кi. Але 
ка лi я бу ду ўвесь час бе гаць на аб ца сах, 
не зма гу быць та кой ма бiль най. З iн ша га 
бо ку, як ча ла век, што пра цуе ў спар-
тыў най сфе ры, я ма гу ад даць пе ра ва гу 
фут бол кам i ке дам, i гэ та бу дзе цал кам 
на ту раль на. На пэў на, бу ду чар га ваць. У 
гэ тым ёсць свой плюс.

Ка вяр ня для фа на таў, 
арт-ха ус i бе ла-чыр во ная 
рас фар боў ка

— Вы не як ад зна ча лi, што да та-
го, як ста лi ды рэк та рам «Пар ты за на», 
ма ла ча го ве да лi пра бе ла рус кi фут-
боль ны чэм пi я нат. Ма быць, ужо атры-
ма ла ся неш та асэн са ваць, прый сцi да 
пэў ных вы нi каў?

— Так i ёсць, пра бе ла рус кi фут бол не 
ве да ла амаль нi чо га. Ве да ла, што ў ма iм 
род ным го ра дзе Баб руй ску ёсць свая ка-
ман да «Бел шы на», чу ла ней кiя на вi ны з 
вы шэй шай лi гi, якiя мiль га лi на тэ ле ба чан нi. 
Але не ду ма ла, што ў Бе ла ру сi та кая вя лi-
кая коль касць пра фе сiй ных фут боль ных 
клу баў. I тым больш не маг ла ўя вiць, што 
ў нас маг чы мы сур' ёз ны фа нац кi рух, аж 
да ўзроў ню пры ман ня-не пры ман ня ка ман-
ды-са пер нi ка. Вя до ма, да гэ та га гля дзе ла 
ней кiя сю жэ ты пра бе ла рус кiх фут боль-
ных заў зя та раў, але гля дзець i апы нуц ца 
са мой у гэ тым ася род дзi — зу сiм роз ныя 
рэ чы. А яшчэ зра зу ме ла, што ў бе ла рус кiм 
фут бо ле не да стат ко ва раз вi та пра ца з фа-
на та мi. Акра мя, так бы мо вiць, iдэа ла гiч най 
функ цыi — на гэ тым жа мож на за раб ляць 
гро шы! Але зра зу мей це: гро шы не са бе 
ў кi шэ ню, а на раз вiц цё клу ба. Про да жу 
фа нац кай ат ры бу ты кi ўжо не да стат ко ва. 
Трэ ба шу каць iн шыя кi рун кi дзей нас цi. 
На прык лад, у Гер ма нii мно гiя фут боль ныя 
клу бы ма юць улас ныя пiў ныя ба ры, дзе 
збi ра юц ца пры хiль нi кi той цi iн шай ка ман-
ды, гля дзяць мат чы з яе ўдзе лам цi прос та 
дзе ляц ца на вi на мi i ра зам ба вяць час. Вось 
я i па дум ваю: ча му б нам, да пус цiм, не ад-
крыць сваю ка вяр ню? На шы заў зя та ры ўсё 
роў на бы ва юць у па доб ных мес цах, а так 
мож на i пры ем на ба вiць час у сяб роў скай 
ат мас фе ры, i фi нан са ва пад тры маць сваю 
ка ман ду. У нас жа та ко га па куль ня ма цi 
толь кi з'яў ля юц ца пер шыя спро бы. Так, у 
ха кей на га клу ба «Ды на ма-Шын нiк» у Баб-
руй ску ёсць улас ная чай ная кра ма. Але ж 
гэ та кроп ля ў мо ры.

— Якое ва ша са мае вя лi кае за хап-
лен не пас ля пра цы i фут бо ла?

— Я — кi на ман ка. Час цей люб лю гля-
дзець арт-ха ус нае кi но, цi, як за раз пры-
ня та ка заць, «кi но не для ўсiх». Для мя не 
гэ та не да нi на мо дзе — прос та люб лю 
фiль мы, пас ля пра гля ду якiх мож на па-
раз ва жаць. Мно гiя не ра зу ме юць та кiх 
сту жак. На прык лад, ка лi я раю сва iм 
сяб рам неш та з гэ тай опе ры, яны мне 
ча сам ка жуць: «Што ты нам пад су ну-
ла?». А мне па да ба ец ца не ба наль нае i 
стыль нае кi но. Але час цей за ўсё та кiя 
фiль мы вель мi цяж кiя для ўспры ман-
ня, та му, зра зу ме ла, не заў сё ды ёсць 
на строй гля дзець iх. Та ды ўклю чаю 
блок бас та ры — я гэ тую з'я ву на зы ваю 
«па пкор на вае» кi но. Прый шоў да до му, 
па гля дзеў та кую кар цi ну i лёг спаць без 
лiш нiх ду мак у га ла ве.

— Апош нi не звы чай ны, але цi ка вы 
фiльм, якi да вя ло ся па гля дзець?

— Што б та кое вы лу чыць... На пэў-
на, «Фан тан» Да рэ на Ара ноф скi. Вель мi 
моц ны фiльм. Яго, на пэў на, трэ ба не ад-
ной чы пе ра гляд ваць, каб на рэш це зра-
зу мець аў тар скую iдэю.

— Па дзя лi це ся сва i мi пер шы мi свя-
до мы мi ўспа мi на мi пра фут бол, яшчэ 
з «да пар ты зан ска га» пе ры я ду?

— Па мя таю, што мае дзя ду ля i та-
та ўсё жыц цё «хва рэ лi» за «Спар так». 
На пэў на, та му я до сыць ха лад на ва та 
стаў лю ся да «Ды на ма». Чыр во на-бе лая 
рас фар боў ка бы ла мне заў сё ды блi жэй, 
чым сi не-бе лая. Та му ка лi я апы ну ла ся ў 
«Пар ты за не», зра зу ме ла, што гэ та лёс 
(усмi ха ец ца).

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Ган на БОЛ БАС, пер шая ў Бе ла ру сi жан чы на — 
ды рэк тар фут боль на га клу ба: «ЖАН ЧЫ НА-ДЫ РЭК ТАР 
У ЕЎ РА ПЕЙ СКIМ ФУТ БО ЛЕ — УЖО ДАЎ НО НОР МА»

БЛIЦ:
Я ба ю ся... не ра зу мен ня.
Я ве даю, што... усё бу дзе доб ра.
Я не люб лю... са ма хваль ства, склоч нiц тва i скан даль-
насць.
Я люб лю... сва iх баць коў, сяб роў i блiз кiх лю дзей.
Жыц цё — гэ та па знан не ся бе i на ва коль на га све ту.
Ка хан не — гэ та па знан не та го, хто по бач.
Ка лi квет кi, то... чым пра сцей, тым лепш. Ра мон кi!
Ка лi гар ба та, то... зя лё ная, з мя тай, лi мо нам i цук рам.
Ка лi тан ца ваць, то... так, быц цам ця бе нi хто не ба-
чыць.
Ка лi пла каць, то... у са бе.
Я вы ра шы ла, што... у мя не ўсё атры ма ец ца

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Ма ры з во да рам кве такМа ры з во да рам кве так

ФК «Пар ты зан» (Мінск) быў за сна ва ны ў 
2002 г. і да 2009 г. меў наз ву «МТЗ-РІ ПО».

Двой чы ўла даль нік Куб ка Бе ла ру сі 
(2004/2005, 2007/2008) і двой чы брон за вы пры-
зёр чэм пі я на ту кра і ны (2005 г., 2008 г.)

У 2004-2006 гг. ка ман ду трэ ні ра ваў вя до мы 
бе ла рус кі трэ нер Юрый Пун тус.

У кан цы 2011 г. клуб за стаў ся без га лоў на га 
спон са ра, а ў па чат ку 2012 г. ад мо віў ся вы сту-
паць у вы шэй шым ды ві зі ё не з-за ад сут нас ці 
фі нан са ван ня. У гэ ты ж час заў зя та ры мін чан 
па ча лі ак цыю па збо ры срод каў для за ха ван ня 
фут боль на га клу ба.

29 са ка ві ка 2012 г. «Пар ты зан» атры маў ста-
тус та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю. 
За раз клуб фак тыч на зна хо дзіц ца на доб ра-
ах вот ным фі нан са ван ні сва іх заў зя та раў.

17 лі пе ня 2013 г., пас ля сы хо ду ды рэк та ра 
«Пар ты за на» Ле а ні да Пят ке ві ча, но вым кі раў-
ні ком клу ба бы ла пры зна ча на Ган на Бол бас.

Ка ман да вы сту пае ў дру гой лі зе Бе ла ру сі 
па фут бо ле.

ФактФакт  ��

«Бе ла русь 5» шу кае 
«спар тыў ныя» кад ры

Бел тэ ле ра дыё кам па нiя аб'-
яў ляе аб па чат ку пра вя дзен ня 
кас тын гу спар тыў ных жур на лiс-
таў i ка мен та та раў для но ва га 
тэ ле ка на ла «Бе ла русь 5». За яў кi 
ад та ле на вi тых, ха рыз ма тыч ных 
i мэ та на кi ра ва ных лю дзей, якiя 
ве да юць i лю бяць спорт, бу дуць 
пры мац ца да 2 ве рас ня.

Для ўдзе лу ў кон кур се не-
аб ход на за поў нiць ан ке ту, узор 
якой мож на знай сцi на ста рон цы 
ды рэк цыi спар тыў на га вя шчан ня ў 
раз дзе ле «Кас тынг» на www.tvr.by. 
Ра зам з ан ке тай канкурсанты па-
вiн ны да слаць свае ма тэ ры я лы на 
па пя ро вым нось бi це аль бо DVD, 
а прэ тэн дэн ты на мес ца ка мен-
та та раў мо гуць да сы лаць ар га нi-
за та рам DVD з проб ным за пi сам 
ка мен та рыя спар тыў на га спа бор-
нiц тва пра цяг лас цю не больш за 
паў га дзi ны.

Усе ма тэ ры я лы да сы лай це на 
ад ра с: 220807, г. Мiнск, вул. Ма ка-
ён ка, 9 цi на e-mail: sport@tvr.by, але 
не за будзь це па зна чыць «Кас тынг 
спар тыў ных жур на лiс таў», «Кас-
тынг ка мен та та раў».

Але на ДРАП КО

�

VIASAT NATURE даў iмя лi ся ня цi
За вяр шыў ся кон курс «Дай iмя лi ся ня цi», якi тэ ле ка нал VIASAT 
NATURE пра во дзiў у Мiн ску ўвесь лi пень

У па чат ку лi пе ня на ву лi цах го ра да з'я вi лi ся не-
звы чай ныя аў та ма бi лi, цал кам па кры тыя зя лё най 
тра вой. Та кiм чы нам тэ ле ка нал VIASAT NATURE 
вы ра шыў па чаць кон курс «Дай iмя лi ся ня цi». На 
пра ця гу ме ся ца на ву лi цах го ра да ка ля «тра ва ма-
бi ляў» раз да ва лi ся лiс тоў кi, якiя рас па вя да лi пра ак-
цыю, у эфi ры тэ ле ка на лаў Viasat i на ра дыё стан цы ях 
транс ля ва лi ся рэ клам ныя ро лi кi. Кож ны ах вот ны мог 
пра па на ваць iмя для чор на-бу ра га лi ся ня цi, якое 
ня даў на на ра дзi ла ся ў Мiн скiм заа пар ку. Усе ва ры ян ты пуб лi ка ва лi ся 
на ста рон цы кон кур су ў сет цы «Вкон так те» vk.com / lisenokminsk, дзе 
пра хо дзi ла га ла са ван не за леп шае iмя. 5 жнiў ня з 10 ва ры ян таў, якiя на-
бра лi най боль шую коль касць га ла соў, жу ры тэ ле ка на ла VIASAT NATURE 
i Мiнск ага заа пар ка вы бра ла iмя для ма лень ка га лi ся ня цi — Рэ нар. А 
пе ра мож ца атры маў га лоў ны прыз кон кур су — LCD-тэ ле вi зар.

Сяр гей КУР КАЧ.


