
12 верасня 2013 г.РЭПАРЦЁР4
СпортСпорт  ��

ГУЛЬ НЯ, 
ЗА ЯКУЮ НЕ СОРАМНА

Збор ная Бе ла ру сі па фут бо ле са сту пі ла на цы я наль най 
ка ман дзе Фран цыі ў пе рад апош нім па ядын ку ква лі фі-
ка цыі пер шын ства све ту, які на ле та пры ме Бра зі лія.

Да су стрэ чы з Бе ла рус-
сю фран цу зы на пра ця гу 
5 мат чаў не маг лі па ра зіць 
ва ро ты са пер ні ка. Гэ та са-
праўд ны ан ты рэ корд у гіс то-
рыі «трох ко лер ных». У па-
ядын ку з хлоп ца мі Ге ор гія 
Кан драць е ва, які пра хо дзіў 
у Го ме лі, гос ці за бі лі аж но 
ча ты ры мя чы, але гэ та да 
апош ня га не за бяс печ ва ла 
ім вік то рыю ў да во лі дра ма-
тыч ным су праць ста ян ні.

Бе ла ру сы гу ля лі доб ра. 
Вы клад ва лі ся на поў ні цу і 
імк ну лі ся пе ра маг чы, усі-
мі сі ла мі не даць пе ра ва гі 
апа не нту, які ўва хо дзіць у 
спіс леп шых збор ных све ту. 
Фран цу зы для свай го ста ту-
су дзей ні ча лі, як пры знаў ся 
Грэ га ры Ку пэ, экс-гал кі пер фран цуз скай збор най, пра валь на. У 
вы ні ку на ско каў на гас ця выя ва ро ты Ягор Фі лі пен ка і Ці ма фей 
Ка ла чоў за бі лі два га лы (на шчас це род ным ба лель шчы кам), 
якія для гал кі пе ра Уга Лья ры са ста лі, на пэў на, ад ны мі з са мых 
кур' ёз ных у кар' е ры. Ня гле дзя чы на гэ та па да печ ныя Ды дзе Дэ-
ша ма ады гры ва лі ся хут ка, але лік бяс печ ным для ся бе зра бі лі 
толь кі на апош ніх хві лі нах су стрэ чы. 4:2 — пе ра мо га фран цу-
заў, якія не пра дэ ман стра ва лі вы дат най гуль ні, але па рад кам 
па хва ля ва ла ся ў мат чы з ня ўступ лі вы мі бе ла ру са мі.

— Шка да, са сту пі лі ў мат чы, які пра вя лі, па вя лі кім ра хун ку, 
доб ра. На ват ка заць ні чо га не хо чац ца, — гэ та эма цы я наль нае 
вы каз ван не Ге ор гія Кан драць е ва, га лоў на га трэ не ра бе ла рус-
кай збор най, якое свед чыць пра тое, што на шы хлоп цы не збі ра-
лі ся ў гэ тым мат чы быць ста тыс та мі. На жаль, не да тры ва лі...

Бе ла русь пас ля доў на рых ту ец ца 
да па чат ку ацяп ляль на га се зо на. 
Як пер ша па чат ко ва пла на ва лі, да 
1 каст рыч ні ка паш пар ты га тоў нас-
ці цеп ла кры ніц і спа жыў цоў цеп ла-
вой энер гіі кан чат ко ва афор мяц ца. 
Вя ча слаў Шміт, кі раў нік ад дзе ла 
энер ге ты кі і на ву ко ва-тэх ніч на га 
раз віц ця Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі Бе ла ру сі, за-
пэў ні вае: «На ват у вы пад ку ава рыі 
ад клю чэн не ацяп лен ня на 4-6 га дзін 
бе ла ру сы не за ўва жаць».

Па вод ле аператыўных звес так, у сіс-
тэ ме ЖКГ ужо пра ве ры лі аб ста ля ван не 
больш як 3 ты сяч ка цель няў. Гэ та 99% 
ад за дан ня. 96% ка цель няў ужо пра фі-
лак тыч на ад ра ман та ва лі.

Пла на вае ад клю чэн не га ра чай ва ды 
на два тыд ні па спя хо ва за кон ча на. Па вод-
ле слоў Вя ча сла ва ШМІ ТА, служ бы асоб-
ных ра ё наў Мін ска змаг лі вы ка наць ра бо-
ту за ска ро ча ныя тэр мі ны (9-11 дзён). Не 
ад клю чаць га ра чую ва ду нель га. Гэ та 

вы клі ча ад моў ныя на ступ ствы: знач-
на ўзрас це коль касць ава рый пад час 
ацяп ляль на га се зо на.

Ак ту аль ная пас ля смя рот на га вы пад ку 
ў Сло ні ме праб ле ма ава рый ных бал ко наў 
не ўтой ва ец ца. На ад ва рот, яна ак тыў на 
вы ра ша ец ца. Сё ле та ўжо ад ра ман та ва лі 
7 ты сяч бал ко наў. У Мін ску на чар зе — 
9 ты сяч, 400 з якіх па тра бу юць не ад клад-
на га ўмя шан ня. Па куль ня ўстой лі выя бал-
ко ны або прос та зраз а юц ца з да лей шым 
ад наў лен нем, або вы хад на іх ка тэ га рыч на 
за ба ра ня ец ца. Сён ня ў Мін ску па ра лель на 
ра ман ту ец ца 2 ты ся чы бал ко наў.

Так, ёсць спе цы яль ная ме то ды ка вы-
яў лен ня не бяс печ ных для жыц ця бал ко-
наў, ка лі раз гля да ец ца ў тым лі ку і тры ва-
ласць асоб ных дэ та ляў, і таў шчы ня са мой 
ар ма ту ры. Ся род ты по вых пры чын аб ва-
лаў — лі но ле ум, а так са ма ад сут насць 
шкла. У вы ні ку на за па шва ец ца віль гаць, 
і кан струк цыя па во лі рушыц ца.

«Мы ж са ма стой на да гля да ем свае 
воп рат ку і абу так. Ка лі ця чэ столь, ад-
ра зу ж па ды ма ем праб ле му. Трэ ба па-

чы наць са чыць і за ўлас ным бал ко нам», 
— га во рыць Дзміт рый ЯН ЧЫК, кі раў-
нік упраў лен ня га рад ской гас па дар кі 
і энер ге ты кі Мі ніс тэр ства жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі.

Вя до ма, ка мі сія тэх ніч ных су пра цоў ні-
каў з пэў най коль кас ці бал ко наў мо жа вы-
браць дзя ся так най гор шых. Тым не менш 
ме то ды кі, якая да зво лі ла б ім гнен на пра-
ана ліз ваць стан кан струк цыі, не іс нуе.

У вый грыш ным ста но ві шчы бал ко-
ны, па доб ныя да ло джыі, дзе зні зу раз-
мя шча юц ца сце ны (іх ак тыў на бу ду юць 
у Ма гі лё ве). Але гэ та най перш фі нан са-
вае пы тан не.

Эд мунд ГРЫШ КЕ ВІЧ, кі раў нік упраў-
лен ня жыл лё вай гас па дар кі Мі ніс тэр-
ства жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, 
ад зна чае на ступ нае: «Так, гэ та асаб лі вая 
тэ ма, та му ў нас ёсць пра па но вы вы лу чыць 
яе ў асоб ную мэ та вую пра гра му». Апош-
няе зна чыць, што ў хут кім ча се рэа лі за цыя 
пла наў па ад наў лен ні бал ко наў атры мае 
да дат ко выя кры ні цы фі нан са ван ня.

Мар га ры та СІ ДАР.

ЖЫЛЛЁ ДА ЗІ МЫ ГА ТО ВАЕ
Але на 400 сталічных бал ко наў лепш не вы хо дзіць

КАП КАН ДЛЯ «БЯ ЛЯ ВЫХ»
Мін скае «Ды на ма» атры ма ла пер шую пе ра мо гу ў но-
вым се зо не кан ты нен таль най ха кей най лі гі.

Пас ля двух стар та вых па ра жэн няў «бла кіт на-бе лыя» пра дэ-
ман стра ва лі, што ў сён няш ня га ка лек ты ву з пра гай да пе ра мог 
усё доб ра. Па яды нак з вя до мым сла вац кім «Сло ва нам», ха ке іс-
таў яко га зда вён на зы ва юць «бя ля вы мі», мог для ды на маў цаў 
за вяр шыц ца па-роз на му. У кід ках мін ча не сла ва кам са сту пі лі 
(19:26), ад нак здо ле лі не пра пус ціць і двой чы (Яфі мен ка і Мак-
Ф лі кер) па ра зіць ва ро ты Мі ра сла ва Капр жы вы. «Трэ ба па дзя-
ка ваць Лар су Хаў ге ну (нар веж скі ва ра тар «Ды на ма». — Аўт.) 
і спа да ры ні Фар ту не, — пры знаў ся пас ля гуль ні за да во ле ны 
лі кам су стрэ чы Аляк сандр Анд ры еў скі, га лоў ны трэ нер мін-
чан. — У дру гім пе ры я дзе мы кры ху вы раў ня лі гуль ню і па ча лі 
«чап ляц ца» за шай бу. У за ключ най тра ці не мат ча ска рыс та лі ся 
па мыл кай аба рон цаў «Сло ва на» і за кі ну лі шай бу. Дзя куй хлоп-
цам, што вы тры ма лі». Свой на ступ ны матч на «Мінск-Арэ не» 
«зуб ры» пра вя дуць ужо сён ня. Гэ тым ра зам іх ча кае вы пра ба-
ван не пра жскім «Львом». Па ча так гуль ні а 19:00.

Та рас ШЧЫ РЫ
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Фота БЕЛТА.

Фота Надзеі БУЖАН.

ЦЕНЬ НА ПРО ДА ЖЫ ТЭХ НІ КІ
У Ма гі лё ве за тры ма лі 25-га до ва га жы ха ра ста лі цы, які 

пры вёз у го рад і пра да ваў тэх ні ку, за моў ле ную праз ін-
тэр нэт-кра му.

Пад ра бяз нас ці спра вы рас ка заў на мес нік на чаль ні ка аб лас-
но га ўпраў лен ня Дэ парт амен та фі нан са вых рас сле да ван-
няў КДК па Ма гі лёў скай воб лас ці Аляк сандр ША РОЙ КІН. 
Мін ча нін, які пра цуе кі роў цам у та ва рыст ве з аб ме жа ва най ад-
каз нас цю, да ста віў у аб лас ны цэнтр пар тыю та ва раў: 17 адзі нак 
роз най бы та вой тэх ні кі, тэ ле ві за раў, ноў тбу каў, ма біль ных тэ ле-
фо наў і ін ша га. Усе яны бы лі вы бра ны жы ха ра мі Ма гі лё ва праз 
ін тэр нэт, на агуль ную су му у 44 міль ё ны руб лёў. Ад нак про даж 
ра біў ся з па ру шэн ня мі за ко на.

На та вар не прад' яві лі су пра ва джаль ных да ку мен таў і сер-
ты фі ка таў якас ці, а на част цы тэх ні кі ра сій ска га па хо джан ня 
не бы ло кант роль ных зна каў, якія свед чаць пра ле галь нае 
пе ра мя шчэн не та ва раў праз мя жу. Акра мя гэ та га, про даж ра-
біў ся за ва лю ту. Та му ўся пар тыя та ва раў, а так са ма гро шы ад 
рэа лі за цыі (ра зам з ва лю тай на агуль ную су му ў 35 міль ё наў 
бе ла рус кіх руб лёў) ця пер за тры ма ны. Па ру шаль ні кам за ко ну 
па гра жа юць вя лі кія штра фы.

Іло на ІВА НО ВА.

Пра гра му свя та Мель па-
ме ны ад кры ла па ста ноў ка 
тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё ра На-
цы я наль най кі на сту дыі «Бе-
ла русь фільм» «Хто смя ец ца 
апош нім» — па хрэс та ма тый-
най п'е се Кан дра та Кра пі вы. І 
хоць спек такль не за слу жыў 
асаб лі вай па хва лы кры ты каў, 
бо гэ та не зу сім фес ты валь ны 
спек такль, але ж на суд гле да-
чоў бы ла вы не се на, не су мнен-
на, ра бо та доб рая і якас ная. 
Вар та ўліч ваць, што ка ме дыю 
Кра пі вы ўсе ве да юць са школь-
най пра гра мы. Для свай го ча су 
твор быў да во лі сме лы, у ім вы-
кры ва лі ся пры ста са ван ства, 
пад ха лім ства, ба яз лі васць, 
плят кар ства. Рэ жы сёр зра-
біў гэ ту п'е су дзе яй без ча су. 

І ка лі у пер шых сцэ нах ге роі 
вы хо дзяць у да ва ен ным адзен-
ні, то по тым па крой кас цю маў 
мя ня ец ца, як бы сці ра ю чы 
рам кі эпох. Гэ та спа сці га еш 
па сту по ва. На прык лад, на па-
чат ку маю ўсмеш ку вы клі ка ла 
га зе та «Звяз да», што ня змен-
на тыр ча ла з парт фе ля пра-
фе са ра Чар на ву са, бо бы ла 
яна... ця пе раш няя, ка ля ро вая, 
куп ле ная ў блі жэй шым кі ёс ку. 
По тым ста но віц ца зра зу ме ла, 
што га зе та на ша, ра зам з ін-
шы мі эле мен та мі сцэ наг ра фіі, 
— мас ток пра меж кам амаль 
у ста год дзе. Ні чо га не змя ні-
ла ся, праб ле мы за ста лі ся. І 
ў апош няй дзеі, ка лі парт орг 
Ле ва но віч вя дзе сход у джын-
сах, а сак ра тар ка Зі на Зёл кі на 

кан спек туе з да па мо гай но ут-
бу ка, пе рад на мі паў ста юць 
гар лах вац кія і зёл кі ны на ша га 
ча су. А фі нал... Усе мы па мя-
та ем, як прын цы по вы парт орг 
вы кры вае афе ры іл жэ ву чо на-
га і прай дзі све та, як бліс ку ча 
вы сту пае Чар на вус, як праў да 
бя рэ верх над хлус нёй і апош-
ні мі смя юц ца сум лен ныя лю-
дзі. І тут спа чат ку ўсё ідзе так, 
сак ра тар парт ко ма вы клі кае 
сім па тыю дас ціп нас цю і пар-
тый най прын цы по вас цю... па-
куль яму не тэ ле фа ну юць на 
ма біль ны і не ад да юць за гад. І 
тут рап там усё мя ня ец ца кар-
ды наль на. З па лёг кай смя ец-
ца Гар лах вац кі і клі ча ка лег на 
бан кет.

Ад іг ры ак цё раў гля дач 
атры маў асаб лі вае за да валь-
нен не, як і ад па ста ноў кі Гро-
дзен ска га аб лас но га тэ ат ра 
ля лек «Пі ка вая да ма». Не здар-
ма ж гэ ты спек такль уга на ра-
ва ны столь кі мі прэ мі я мі і дып-
ло ма мі. Да іх мож на да да ваць 
яшчэ і яшчэ — ну, на прык лад, 
за ра дасць аса ло ды ад пра гля-
ду. Па ста ноў ка Але га Жугж ды 
на скры жа ван ні двух кла січ ных 
ва ры ян таў — апо вес ці Пуш кі на 
і опе ры Чай коў ска га — за ча ра-
ва ла лі та раль на з пер шых хві-
лін і тры ма ла ў сва ім ма гіч ным 
ася род дзі да апош няй сцэ ны. 
Гле да ча пры му сі лі са чыць за 
дзе яй, не ад ры ва ю чы ся ні на 
ім гнен не, ста ра ючы ся не ўпус-
ціць дэ та лі і дро бя зі. Ляль кі і 
лю дзі ў спек так лі ста но вяц ца 
ад ным цэ лым, а пуш кін ская 
«Пі ка вая да ма» — на скрозь 
дра ма тыч ны твор — па да ец ца 
не чым лёг кім і на ват вя сё лым, 
як доб рая каз ка. Бо для не ка-
то рых тра гіч ных пер са на жаў 
Пуш кі на рэ жы сё рам пры га та-
ва ны ін шы фі нал. На прык лад, 
Лі зань ка не то не ў ха лод ных 
во дах Ня вы, яе ра ту юць доб-
рыя і на дзей ныя ру кі. Спра ва 

на ват не ў сю жэ це, а ў іг ры ак-
цё раў, вір ту оз най і ве ліч най.

Ча ка ным быў спек такль 
тэ ат ра «Шко ла дра ма тыч на га 
мас тац тва» з Маск вы па вод ле 
паэ мы Лер ман та ва «Мцы ры». 
І ча кан ні гле да ча не пад ма ну лі. 
Нам па ка за лі аў тар скі тэ атр, 
сме лае вы ра шэн не па вод ле 
кла січ на га тво ра. Як і бы ло за-
яў ле на, спек такль ува соб ле ны 
ў сты лі, які злу чае кан такт ную 
ім пра ві за цыю, ба я выя мас-
тац твы і та нец. Ма быць, усе 
па мя та юць шчым лі вую гіс то-
рыю юна ка Мцы ры, які вы рас 
у сце нах ма нас ты ра і ў іх жа 
му сіць за вяр шыць сваё ма ла-
дое жыц цё. Ад ной чы ён спра-
ба ваў уця чы ад сюль, ад чуць 
сва бо ду, але спро ба ака за ла-
ся ня ўда лай...

Сыг раць тра ге дыю юнай 
ду шы на мо ве плас ты кі і тан-
ца вель мі скла да на, але гэ та 
ўда ец ца твор ча му тан дэ му. І 
ка лі пас ля спек так ля ў пер-
шых ра дах гле да чоў го ра ча 
апла дзі ра ваў маск ві чам Ге-
не раль ны кон сул РФ у Брэс-
це Мі кі та Мат коў скі, па ду ма-
ла ся, што ён вы ра жае агуль-
ны гля дац кі на строй.
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Сё лет ні фэст ці ка вы тым, 

што яго скла да юць не толь кі 
ўлас на тэ ат раль ныя па ста ноў-
кі. Пра хо дзяць пуб ліч ныя чыт кі 
п'ес, май стар-кла сы вя до мых 
дзея чаў тэ ат ра. Так, рэ жы-
сёр Кшыш таф Гар ба чэў скі і 
ві дэа мас так Ро берт Млеч ка, 
ства раль ні кі спек так ля Ста-
ро га на цы я наль на га тэ ат ра у 
Кра ка ве «Парт рэ ты поль скіх 
ка ра лёў», да лі май стар-клас. 
А вось сам спек такль іх атры-
маў не ад на знач ныя вод гу кі. 
Шмат лю дзей прый шло і на 
май стар-клас мас коў ска га 
рэ жы сё ра Кан стан ці на Мі-
шы на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

Бе лая ве жа-2013Бе лая ве жа-2013  ��

АПОШ НІ СМЯ ЕЦ ЦА 
ЦІ ПЛА ЧА?

Тэ ат раль ны фес ты валь у Брэс це ад крыў ся на вы со-
кай но це. Па спя хо вай ра бо ты яму па жа да лі гу бер на-
тар Брэст чы ны Кан стан цін СУ МАР і мі ністр куль ту ры 
Бе ла ру сі Ба рыс СВЯТ ЛОЎ. Та му што брэсц кі фэст 
— зна ка вая па дзея ў куль тур ным жыц ці кра і ны. І не 
толь кі. За мя жой ён на бі рае ўсё боль шыя вя до масць 
і па пу ляр насць: дзве сот ні тэ ат раў сё ле та вы ка за лі 
жа дан не пры ехаць у Брэст. У сва ёй ка рот кай пра мо-
ве на ад крыц ці ХVІІІ фес ты ва лю Кан стан цін Су мар 
вы ка заў упэў не насць, што бу дзе і двац ца ты, і са ра-
ка вы між на род ныя фес ты ва лі, і брас таў ча не ўсё для 
гэ та га зро бяць.

Cцэ на са спек так ля "Хто смя ец ца апош нім"Cцэ на са спек так ля "Хто смя ец ца апош нім"

Ма гі лёў ская ДАІ ста ла пры мя няць 
но вы спо саб вы яў лен ня па ру шэн няў 
пра ві лаў да рож на га ру ху па прын цы-
пе «змей кі».

У ча се ня даў ня га пра вя дзен ня пра фі-
лак тыч на га ме ра пры ем ства ва дзі цель 
мог быць на ват не ад на ра зо ва аштра-
фа ва ны за гру бае па ру шэн не, ка лі ён 
ад ра зу не пры слу хаў ся да на стой лі вых 
па рад ін спек та раў ДАІ. На прык лад, па-

ру шаль нік атры маў спаг нан не за не вы-
ка ры стан не рэ ме ня бяс пе кі, але ка лі ён 
зноў па грэ ба ваў пра ві ла мі і не пры шпі-
ліў ся, то на да лей шым шля ху яго ча каў 
но вы штраф ад ін шых ін спек та раў ДАІ.

— За ча ты ры га дзі ны «змей кі» вы яві-
лі ка ля паў сот ні па ру шэн няў, у тым лі ку 
за раз мо вы па ма біль ным тэ ле фо не ў 
ча се ру ху, за не свое ча со вы тэх агляд, 
за не вы ка ры стан не рэ ме ня бяс пе кі, за 

пра езд на чыр во нае свят ло і па ру шэн не 
пра ві лаў пра ез ду пе ша ход най «зеб ры», 
— рас ка за ла ін спек тар Ма гі лёў скай ДАІ 
Тац ця на Ста ра сот ні ка ва. — Не ка то рыя 
з іх по тым бы лі аштра фа ва ны паў тор на, 
па хо ду «змей кі».

У ДАІ ка мен ту юць, што та кая ме ра 
ўздзе ян ня «на свя до масць і ка ша лёк» 
кі роў цаў, якія не ра зу ме юць аль бо іг на-
ру юць пра ві лы да рож на га ру ху, бу дзе 
ўжы ва цца і на да лей.

Іло на ІВА НО ВА.

«ЗМЕЙ КАЙ» ПА ПА РУ ШАЛЬ НІ КАХ

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.


