
Глен ХЭН ЛАН, га лоў ны трэ нер збор-
най Бе ла ру сі, пад вёў вы ні кі па ядын ку са 
збор най Фін лян дыі:

— Гэ та быў цу доў ны матч. І я ўсце ша ны 
тым, што мы пра дэ ман стра ва лі ў ім вы дат ную 
гуль ню. На пра ця гу апош ніх га доў я за хап ля ю-
ся ха ке ем збор най Фін лян дыі і ўваж лі ва са чу 
за ёй. У на шай ка ман дзе шай бай пе ра важ на 
ва ло да лі Ка люж ны, Кас ці цын, Гра боў скі, лі да-
ры ка ман ды, у якіх атрым лі ва ла ся за кід ваць. 
Сён ня шай бу ў бе ла рус кія ва ро ты за кі нуў 
Кан ці ё ла. Ён зра біў для Фін лян дыі тое, што 
вы шэй пе ра лі ча ныя ха ке іс ты ра бі лі ў па пя-
рэд ніх мат чах за нас.

Мы ва ло да лі шай бай, у нас ха па ла шан-
цаў за кі нуць пры гуль ні ў боль шас ці, але 
доб ра дзей ні чаў фін скі гал кі пер. Ча му ў ва-
ро тах згу ляў Ла ланд? Ко валь пры хва рэў, 
Ме зін так са ма ся бе не вель мі доб ра ад чу-
ваў. Та му я да ве рыў ся гэ та му ва ра та ру, і ён 
згу ляў вы дат на.

Ха чу ак цэн та ваць ува гу на тым, што нам 
ця пер трэ ба пе ра ма гаць у сва іх мат чах. Не 
так важ на, якое ця пер тур нір нае ста но ві-
шча. Зда рыц ца мо жа ўсё, што за ўгод на. 
Ка лі на ша ка ман да бу дзе гу ляць так, як 
су праць Фін лян дыі, у нас ёсць шан цы прай-
сці да лей.

317 мая 2014 г.

Д
ля та го, каб Бе ла русь на-
поў ні цу вы ка рыс тоў ва ла 
свой ту рыс тыч ны па тэн-

цы ял, ня до сыць толь кі ад ра джэн-
ня, па пу ля ры за цыі аб' ек таў на шай 
мі нуў шчы ны і ства рэн ня да стой най 
інф ра струк ту ры для аб слу гоў ван ня 
ту рыс таў. Трэ ба, каб гэ тай спра вай 
зай ма лі ся іні цы я тыў ныя, кам пе-
тэнт ныя лю дзі — не толь кі з жа дан-
нем пра ца ваць у гэ тай сфе ры, але 
і з умен нем ува со біць ці ка вую ідэю 
ў па спя хо вы ту рыс тыч ны пра дукт, 
які бу дзе доб ра за па тра ба ва ны. З 
вы га дай для яго ар га ні за та раў і гэ-
та га рэ гі ё на.
Та кую за да чу ця пер вы ра шае пра ект 

між на род най тэх ніч най да па мо гі «Пла не-
та ідэй — транс гра ніч ны транс фер ве-
даў у га лі не пры цяг нен ня ін вес ты цый 
для раз віц ця па меж на га ту рыз му» 
(грант-кант ракт №ІPBU.03.01.00-58-
602/11-00). Ён фі нан су ец ца са срод каў 
еў ра пей ска га ін стру мен та доб ра су сед-
ства і парт нёр ства па Пра гра ме транс гра-
ніч на га су пра цоў ніц тва «Поль шча–Бе ла-
русь–Укра і на» на 2007–2013 га ды. З бе-
ла рус ка га бо ку парт нё ра мі пра ек та з'яў-
ля юц ца Гро дзен скае аб лас ное ад дзя лен не 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Рэс пуб лі кан скі 
ту рысц ка-спар тыў ны са юз» і ўпраў лен не 
спор ту і ту рыз му Гро дзен ска га абл вы кан-
ка ма, з поль ска га — Цэнтр са дзей ні чан ня 
іна ва цы ям і раз віц цю (г. Бе ла сток), з укра-
ін ска га — Ва лын скі фонд пад трым кі прад-
пры маль ніц тва (г. Луцк). Бюд жэт пра ек та 
скла дае ка ля 350 ты сяч еў ра — у асноў-
ным са срод каў Еў ра пей ска га са ю за, а 
так са ма Гро дзен ска га абл вы кан ка ма.

— На ша га лоў ная мэ та — ума ца ван не 
су пра цоў ніц тва па між бе ла рус кі мі, поль-
скі мі і ўкра ін скі мі ар га ні за цы я мі, якія зай-
ма юц ца пы тан ня мі ту рыз му. Пры гэ тым 
ноу-хау ў тым, каб не прос та ге не ры ра-

Су се дзі

«Пла не та ідэй»: 
як пад рых та ваць ту рыс тыч ны пра ект?

ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫМ ЛЮ ДЗЯМ ДА ПА МО ГУЦЬ У АЖЫЦ ЦЯЎ ЛЕН НІ ЦІ КА ВЫХ ЗА ДУМ
ваць но выя су мес ныя пра ек ты, але і са-
дзей ні чаць іх пад рых тоў цы і рэа лі за цыі, 
— за зна чае ка ар ды на тар пра ек та «Пла-
не та ідэй» Сяр гей КА ЛЯ ДА.

У рам ках пра ек та пра во дзіц ца абу чэн-
не су пра цоў ні каў гра мад скіх ар га ні за цый, 
мяс цо вых ор га наў ула ды, ту рысц ка-ін-
фар ма цый ных цэнт раў і ін шых уста ноў, 
якія дзей ні ча юць у сфе ры ту рыз му на 
па меж ных тэ ры то ры ях Поль шчы, Бе ла-
ру сі і Укра і ны. З імі пра цу юць экс пер ты, 
каб су мес на вы зна чыц ца: у якім ту рыс-
тыч ным кі рун ку вар та ру хац ца та му ці 

ін ша му рэ гі ё ну? Якія рэ сур сы для вы ка-
ры стан ня свай го па тэн цы я лу ўжо ёсць, а 
ча го не ха пае? Што мож на ства рыць? 
Усю ды ёсць ней кія ад мет нас ці. «Фіш кай» 
у ад ным ра ё не мо жа, на прык лад, стаць 
ці ка вая ані ма цый ная пра гра ма ка ля пом-
ні каў ся рэд ня веч ча. У ін шых — ту рыс тыч-
ныя марш ру ты і ме ра пры ем ствы, звя за-
ныя з па дзея мі Пер шай і Дру гой су свет-
ных вой наў, уні каль ны мі пры род ны мі 
сла ву тас ця мі, ак тыў ным ад па чын кам, му-
зыч ны мі ім прэ за мі. А дзеcьці, маг чы ма, 
па тра бу юц ца но выя ідэі для леп шай пры-

ваб нас ці ўжо тра ды цый ных рэ гі я наль ных 
фес ты ва ляў ...

Экс пер ты не збі ра юц ца скла даць за-
мест удзель ні каў абу чэн ня пра ек ты і за-
яў кі для ўдзе лу ў кон кур се Пра гра мы 
транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва. Але яны 
да па мо гуць сва і мі ацэн ка мі і па ра да мі, як 
гэ та най лепш зра біць. Пры чым не толь кі 
тое, што ты чыц ца змес ту пра ек та, але і з 
пунк ту гле джан ня су час ных па ды хо даў да 
ар га ні за цыі ту рыз му, эка на міч ных раз лі-
каў, юры дыч ных і рэ клам ных пы тан няў, 
гра мат на га афарм лен ня за явак.

На дру гім эта пе экс пер ты ў кож най з 
трох кра ін вы зна чаць па 10 леп шых ідэй, 
якія бу дуць прэ зен та ва ны парт нё рам па 
між на род ным пра ек це ў Бе ла ру сі, Поль-
шчы і Літ ве. Не вы клю ча на, што не ка то-
рыя з іх аб' яд на юц ца ў ства рэн ні су мес-
ных ту рыс тыч ных ме ра пры ем стваў.

Пры гэ тым «Пла не та ідэй» не аб мя жоў-
вае свае за да чы толь кі ўдзель ні ка мі пра-
ек та. Ча ка ец ца, што яны, прай шоў шы на-
ву чан не, па дзе ляц ца атры ма ны мі ве да мі 
са сва і мі зем ля ка мі, якія так са ма за ці каў-
ле ны ў ту рыс тыч най дзей нас ці, бу дуць з імі 
ў цес ным парт нёр стве. І, та кім чы нам, су-
мес ны мі на ма ган ня мі мо гуць фар мі ра вац-
ца ту рыс тыч ныя пра дук ты гэ та га рэ гі ё на.

Са свай го бо ку, ар га ні за та ры пра ек та 
«Пла не та ідэй» па са дзей ні ча юць у по шу-
ку за меж ных парт нё раў у рам ках транс-
гра ніч на га су пра цоў ніц тва «Поль шча–Бе-
 ла русь–Укра і на» (ця пер рых ту ец ца но вая 
пра гра ма на 2014–2020 га ды). Ство ра ны 
ін тэр нэт-сайт і-planeta.eu для аў та раў 
ту рыс тыч ных ідэй з трох су сед ніх кра ін, 
дзя ку ю чы яко му па між імі бу дуць на-
ладж вац ца кан так ты і фар мі ра вац ца су-
мес ныя пра ек ты.

Акра мя та го, у рам ках праекта «Пла не-
 ты ідэй» пра ду гле джа на вы даць ме та дыч-
ны да па мож нік для ра бо ты ў пра ек тах 
між на род на га тэх ніч на га су пра цоў ніц тва.

Па пы тан нях, што зна хо дзяц ца 
ў сфе ры пра ек та «Пла не та ідэй», 
мож на звяр тац ца да яго 
ка ар ды на та ра на Гро дзен шчы не 
Сяр гея Іва на ві ча Ка ля ды: 
e-maіl: Koleda.s.і@gmaіl.com, 
тэл: +375 29 6502073.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.УНП 590373966
Удзельнікі праекта «Планета ідэй».Удзельнікі праекта «Планета ідэй».

Гэты праект 
фінансуецца 
Еўрапейскім 

саюзам

Быў час, ка лі мы са сту пі лі фі нам 9 
шай баў... Што ка заць, дру гая па ло-
ва 90-х — час ста наў лен ня ай чын-
най збор най, ка лі сла ву тыя ка ман-
ды да ва лі на шым хлоп цам 
уро кі вы дат на га ха кея.

Прай шлі га ды, і ця пер, на 
хат нім пер шын стве све ту, бе-
ла ру сы пад роў «Мінск-Арэ-
ны» ўжо ціс нуць двух ра зо вых 
чэм пі ё наў све ту да ва рот і 
пры му ша юць Пе ку Ры нэ, бы-
ло га ва ра та ра мінск ага «Ды-
на ма», па-ка шэ ча му кі дац ца 
за шай бай. І гэ та тыя фін скія 
львы, якія на сё лет нім чэм пі-
я на це да лі са мы ад чу валь ны 
бой збор най Ра сіі. Дру жы не 
з ус хо ду па да печ ныя Эр кі 
Вес тэр лун да са сту пі лі толь-
кі дзве шай бы. А пас ля цяж-
ка га, на пру жа на га па ядын ку 
з Бе ла рус сю, лёс яко га вы-
зна чыў трап ны кі док тэх на-
ра Пет ры Кан ці ё лы, трэ нер 
пры знаў ся:

— Нам су праць ста яў моц-
ны, сур' ёз ны са пер нік з доб-
рай ар га ні за цы яй гуль ні і 
якас ны мі ха ке іс та мі ў скла-

дзе. Я вель мі га на ру ся сва і мі гуль-
ца мі. Яны зма га лі ся, як львы, і пра-
дэ ман стра ва лі, што на ша ка ман да 
з'яд на ная.

Упэў не ны, з вус наў 57-га до ва га фін-
ска га спе цы я ліс та пра гу ча лі не прос та 
пры ем ныя кам плі мен ты. Свае апош-
нія мат чы на тур ні ры бе ла ру сы пра во  -

 д зяць клас на, па ста ян на 
на рошч ва ю чы на ціск у ата-
цы. Ад нак атры ма ныя на мі 
дзве вік то рыі над Лат ві яй 
і Швей ца ры яй не га ран ту-
юць мес ца ў чвэрць фі на-
ле. Для та го, каб сла ва кам 
прай сці ў плэй-оф у 2012 
го дзе, ім да вя ло ся на браць 
на гру па вой ста дыі 15 ба-
лаў! У бе ла ру саў іх па куль 
6, і яшчэ ча ка юць тры гру-
па выя па ядын кі — з Гер ма-
ні яй, Лат ві яй і Ра сі яй. І ка лі 
ўдзел ра сі ян у чвэрць фі на-
ле на ват не аб мяр коў ва ец-
ца, усе ас тат нія ка ман ды 
так са ма прэ тэн ду юць на 
да лей шае пра хо джан не. 
Ві да воч на, толь кі пе ра мо-
гі за бяс пе чаць нам мес ца 
ў на каўт-раў ндзе. Пер шую 
са звыш ад каз ных су стрэч 
бе ла ру сы пра вя дуць ужо 
сён ня. У 16:45 пач нец ца 
матч з Гер ма ні яй.
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АР ХІ ВЫ НЕ МАЎ ЧАЦЬ
Як вы ні шча лі вёс кі Ві цеб скай, Мін скай і Ма гі лёў скай аб лас цей

Ка мі тэт дзяр жаў най бяс пе кі пе ра даў у Дэ парт амент па ар хі вах 
і спра ва вод стве Мі ніс тэр ства юс ты цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ар хіў ныя да ку мен ты аб вы ні шчэн ні вё сак і мяс цо вых жы ха роў 
ня мец ка-фа шысц кі мі аку пан та мі і іх па ма га ты мі ў Ві цеб скай, 
Мін скай і Ма гі лёў скай аб лас цях у га ды Вя лі кай Ай чын най.

Як па ве дам ля юць у прэс-служ бе КДБ, цэнт раль ны ар хіў ка мі тэ та 
вя дзе по шук ад па вед ных ар хіў ных да ку мен таў з па чат ку гэ та га го да 
ў ме жах між на род на га пра ек та «Па вы шэн не ста ту су ўра та ва ных жы-
ха роў спа ле ных бе ла рус кіх вё сак». Ужо зной дзе на і бу дзе ўклю ча на 
ў элект рон ную ба зу звес так звыш 70 да ку мен таў. Ба за «Бе ла рус кія 
вёс кі, вы ні шча ныя ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны» раз мя шча ец ца 
на сай це На цы я наль на га ар хі ва Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ся род пе ра да дзе ных да ку мен таў — ак ты ра ён ных ка мі сій са-
дзей ні чан ня ра бо це Над звы чай най дзяр жаў най ка мі сіі па вы яў лен ні 
і рас сле да ван ні зла чын стваў ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і іх па-
ма га тых і на не се ных імі страт гра ма дзя нам, кал га сам, гра мад скім 
ар га ні за цы ям, дзяр жаў ным прад пры ем ствам і ўста но вам СССР, 
да вед ак ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў пра цоў ных, пра та ко лы до пы таў 
свед ак зла чын стваў, якія па ве дам ля юць аб зла чын ствах гер ман скіх 
аку па цый ных вой скаў на тэ ры то ры ях Бя гомль ска га ра ё на Ві цеб-
скай воб лас ці, Ба ры саў ска га, Грэс ка га, Ла гой ска га, Уз дзен ска га і 
Ха ло пе ніц ка га ра ё наў Мін скай воб лас ці, Бя лы ніц ка га і Клі чаў ска га 
ра ё наў Ма гі лёў скай воб лас ці. По шук і пуб лі ка цыя ар хіў ных да ку-
мен таў пра цяг ва ец ца.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Су праць ты ту нюСу праць ты ту ню  ��

ДЗЕ СПОРТ, 
ТАМ БЕЗ ДЫ МУ

Да кан ца мая пра цяг нец ца рэс пуб лі кан ская ін фар ма цый на-
аду ка цый ная ак цыя «Бе ла русь су праць ты ту ню», асноў ны ак-
цэнт якой ро біц ца на ін фар ма цый най пад трым цы чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі з шай бай, як сва бод на га ад ты ту ню. Акра мя та-
го, за пла на ва на кан суль та ван не ва ўста но вах ахо вы зда роўя 
па праб ле ме раз ві тан ня з за леж нас цю, куль тур на-ма са выя, 
азда раў лен чыя ме ра пры ем ствы. Па зі цыя Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя тут ад на знач ная, што цал кам зра зу ме ла.

— Ні ка цін, як вя до ма, на но сіць ма гут ны ўдар па са су дах. Яны рэз-
ка ска ра ча юц ца — пры чым і буй ныя ар тэ рыі, якія сіл ку юць, на прык-
лад, га лаў ны мозг, і са мыя дроб ныя, якія сіл ку юць во чы. З уз рос там 
кур цы за бяс печ ва юць са бе больш вы со кую ве ра год насць зай мець 
пэў ныя за хвор ван ні ва чэй, чым тыя, хто не ку рыў або свое ча со ва раз-
ві таў ся са шкод най звыч кай, — тлу ма чыць ін струк тар-ва ле о лаг 23-й 
га рад ской дзі ця чай па лі клі ні кі г. Мін ска Іры на ШЫ МАН СКАЯ.

Сён ня вя до ма, што той, хто жы ве з кур цом, так са ма ры зы куе 
сва ім зда роў ем. У іх раз ві ва юц ца за хвор ван ні, улас ці выя кур цам 
— сар дэч на-са су дзіс тыя, ан ка ла гіч ныя, ор га наў ды хан ня, страў ні-
ка ва-кі шач на га трак та, кас ця вой сіс тэ мы, ва чэй, ску ры.

Ты ту нё вы дым, якім ды ха юць і ку рэц, і на ва коль ныя, змя шчае ў 50 ра зоў 
больш кан цэ ра ге наў і амі я ку, у 5 ра зоў больш во кі су вуг ля ро ду, у 2 ра зы 
больш смол і ні ка ці ну, чым па сту пае ў ар га нізм та го, хто за цяг ва ец ца.

Як лю бая за леж насць, ку рэн не прос та пры кры вае пэў ныя ду шэў-
ныя пе ра жы ван ні. Ку рэн не іх не вы ра шае, але ней кім чы нам кам пен-
суе. Та му ка рыс ным бу дзе зва рот да псі хо ла га або псі ха тэ ра пеў та, 
па ра ды тых, хто ўжо раз ві таў ся з за леж нас цю.

Звяр нуц ца па да па мо гу да рос лым мож на ў псі хі ят рыч ны дыс пан-
сер, дзе цям і пад лет кам — у дзі ця чы псі ха не ўра ла гіч ны дыс пан сер, 
цэнт ры дру жа люб на га стаў лен ня да пад лет каў, па лі клі ні ку.

Алена БЕРАСЦЯНКА
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18 мая — Між на род ны дзень па мя ці 18 мая — Між на род ны дзень па мя ці   ��
па мер лых ад СНІ Дупа мер лых ад СНІ Ду

НЕ НА ЗЫ ВАЙ ЦЕ 
ІХ АХ ВЯ РА МІ

У гэ ту ня дзе лю ва ўсім све це бу дуць ус па мі наць тых, хто 
за гі нуў з-за ВІЧ/СНІ Ду, і ад на ча со ва на гад ваць аб па пя рэдж-
ван ні ВІЧ-ін фек цыі, кло па це аб са бе і бліз кіх, ве дан ні свай го 
ВІЧ-ста ту су, ад каз ным стаў лен ні да ля чэн ня.

У на шай кра і не за рэ гіст ра ва на звыш 16 ты сяч вы пад каў ВІЧ-ін-
фек цыі. Боль шая част ка но вых вы пад каў пры па дае на ўзрос та вую 
гру пу пас ля 40 га доў. Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што 40-га до выя не-
да ацэнь ва юць ры зы ку ВІЧ. Праб ле ма са праў ды па чы на ла ся не ка лі 
з ма ла дых: 15-20 га доў та му рас паў сюдж ван не ВІЧ бы ло звя за на з 
нар кас па жы ван нем, ін фі цы ра ва лі ся, га лоў ным чы нам, тыя, ка му да 
25. Ад нак сён ня сі ту а цыя змя ні ла ся. Тым ча сам боль шасць лю дзей 
да гэ туль не лі чыць не аб ход ным рэ гу ляр на зда ваць тэст на ВІЧ.

Дзя ку ю чы Ін фар ма цый най стра тэ гіі па ВІЧ/СНІ Ду рэ брэн дынг 
гэ тай тэ мы ўжо пры нёс свае ста ноў чыя вы ні кі ў на шай кра і не. Па 
вы ні ках да сле да ван няў 2012 го да, 42 пра цэн ты пуб лі ка цый у СМІ 
змя шча лі не ка рэкт ныя і аб раз лі выя вы ра зы кштал ту «чу ма», «ах вя-
ры СНІ Ду» і інш. Ле тась у пуб лі ка цы ях вя ду чых бе ла рус кіх срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі та кія тэр мі ны ўжо не бы лі за ўва жа ны.

Сё ле та Экс перт ны са вет Ін фар ма цый най стра тэ гіі па ВІЧ/СНІ Ду ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь зноў звяр та ец ца да жур на ліс таў і гра мад скас ці 
з прось бай не на зы ваць ВІЧ-па зі тыў ных лю дзей ах вя ра мі, па коль кі 
гэ тае сло ва сім ва лі зуе сла басць і асу джа насць, што не су мя шча ец ца 
з ак тыў най жыц цё вай па зі цы яй мно гіх лю дзей са ста ноў чым ста ту-
сам. Дзя ку ю чы су час ным маг чы мас цям ан ты рэ тра ві рус най тэ ра піі 
з ВІЧ мож на за хоў ваць якасць жыц ця — пры ўмо ве вы трым лі ван ня 
рэ ка мен да цый ура ча і пра ві лаў бяс печ ных па во дзін.

P.S. Між на род ны дзень па мя ці па мер лых ад СНІ Ду ад зна ча ец ца 
ў све це кож ную трэ цюю ня дзе лю мая. Упер шы ню та кі дзень ад зна-
чы лі ў Сан-Фран цыс ка ў 1983 го дзе. Сім вал пад трым кі лю дзей, якія 
жы вуць з ВІЧ, — чыр во ная стуж ка, пры шпі ле ная да адзен ня.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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УЗ НА ГА РО ДА 
З ПРЫ СМА КАМ ЧЫЗ КЕЙ КА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Згод ны з гэ тым і на мес нік стар шы ні Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 

Ма рат МАР КАЎ, які ўзна чаль ваў бе ла рус кую дэ ле га цыю на «Еў ра-
ба чан ні»: «Усё па зна ец ца ў па раў на нні. Бы ла пэў ная асця ро га, бо 
тое, што мае да чы нен не да ар тыс та, які прад стаў ляе кра і ну на гэ тым 
кон кур се, мае арэ ол не заў сё ды ста ноў чы. У вы пад ку з Юрам пас ля 
пер шых су стрэч бы ло ра зу мен не, што ён вель мі па зі тыў ны ча ла век. І 
гэ та паў плы ва ла на два клю ча выя мо ман ты: па-пер шае, стаў лен не да 
ар тыс та як з бо ку жур на ліс таў, так і з бо ку дэ ле га цыі бы ло доб рым, 
і та кой жа бы ла ат мас фе ра ў ка ман дзе пад час пад рых тоў кі і пра цы 
на кон кур се; па-дру гое, стаў лен не да на шай кра і ны фар мі ра ва ла ся 
на пад ста ве на строю ў ка ман дзе і воб ра зу на ша га вы ка наў цы. Нас 
на зы ва лі са май па зі тыў най ка ман дай на «Еў ра ба чан ні».

— Па коль кі я пра цую ў На цы я наль ным ака дэ міч ным ар кест ры, то, 
без умоў на, важ на, што нас аца ні лі ў Мі ніс тэр стве куль ту ры, — па дзя-
ліў ся эмо цы я мі Юрый Ва шчук. — Я да гэ тай па ры зна хо джу ся яшчэ 
ў ней кім эй фа рыч ным ста не. Пры ем на ба чыць і ад чу ваць, як лю дзі 
ра ду юц ца за мя не. Ка лі даб ра ўся да са цы яль ных се так, то на ват быў 
га то вы пра сля зіц ца, бо ўсве дам ляю, на коль кі рэ ак цыя лю дзей, якія 
мя не пад трым лі ва лі, шчы рая. Хо чац ца, каб бе ла ру сы так пад трым-
лі ва лі сва іх і ў му зы цы, і ў спор це, і ва ўсіх ін шых сфе рах.

Мас тац кі кі раў нік На цы я наль на га ака дэ міч на га кан цэрт на га 
ар кест ра Мі ха іл ФІН БЕРГ так са ма вы ка заў ся пра свай го па да печ-
на га:

— Мы пра цу ем ра зам вось ужо 14 га доў, і я ве даю, якую да ро-
гу ў твор чым пла не прай шоў за гэ ты час ар тыст. Ён рос у ата чэн ні 
пра фе сі я на лаў, заў сё ды пра ца ваў на ўзроў ні. На та кіх лю дзей вар та 
раў няц ца. Вы ступ лен не ў фі на ле — па каз чык уз роў ню, дзе мно гае 
зроб ле на яго ру ка мі і га ла вой. Ар тыст вы рас і шмат ча му на ву чыў ся. 
Юра, я ха чу, каб ты ра зу меў, — гэ та толь кі па ча так. Га лоў нае — не 
раз гу біц ца на шля ху.

Але на ДРАП КО.

— У дру гім пе ры я дзе ў 
нас бы ло да во лі шмат вы-
да лен няў. Пры гэ тым ка лі 
гу ля лі 5 на 5, вы гля да лі 
доб ра. Зноў вы ру чаў ка-
ман ду ва ра тар Пе ка Ры нэ, 
— пры зна ец ца 35-га до вы 
ка пі тан збор най Фін лян дыі. 
— Ся род бе ла ру саў шмат 
май стра ві тых ха ке іс таў. 
Адзін хло пец па ста ян на ха-
цеў прай сці ўсіх і ўвай сці ў 
на шу зо ну. Але мы змаг лі 
стры маць яго.

— Якая част ка гуль ні 
бы ла най больш скла да-
най?

— Не ве даю. Га лоў нае, 
што мы вы ста я лі, ка лі гу ля-
лі ў мен шас ці. Для ар біт раў 
быў так са ма цяж кі матч. 
Ра зу мею, як скла да на 
дзей ні чаць, ка лі свіс цяць 

15 ты сяч ча ла век. Мы ста ра лі ся шмат 
ру хац ца і ў вы ні ку за ра бі лі тры ба лы.

— Што зда ры ла ся пас ля за вяр-
шэн ня пер ша га пе ры я ду, ка лі Іра 
Па ка ры нэн ледзь не на кі нуў ся на 
Мі ха і ла Гра боў ска га?

— Бе ла рус кі нуў па на шых ва ро тах 
ужо пас ля сі рэ ны. Ду маю, так ра біць 
нель га. Я не ба чыў та ко га ў Паў ноч най 
Аме ры цы. Па доб нае за слу гоў вае 10 хві-
лін штра фу.

— Да рэ чы, як вам сё лет ні чэм пі-
я нат?

— Я не гу ляў на чэм пі я на це све ту 6 
га доў і не ма гу па раў наць мін скі чэм-
пі я нат з мі ну лы мі спа бор ніц тва мі. Але 
ў Бе ла ру сі жы вуць вель мі пры ем ныя, 
гас цін ныя лю дзі, а Мінск — чыс ты, не ве-
ра год ны го рад з доб ры мі рэ ста ра на мі.

— Здо ле лі ўжо па гу ляць па ста-
лі цы?

— Не, але, каб вы ка заць па ва гу Рус-
ла ну Са лею, я на ве даў яго ма гі лу. Мы 
два га ды пра вя лі ра зам з ім у «Фло ры-
дзе». Рус лан быў ма ім вель мі бліз кім 
сяб рам. Я пры сут ні чаў на жа лоб най 
служ бе ў Ана хай ме, але тра піць на па-
ха ван не не здо леў.

Тарас ШЧЫРЫ.

Імгненні чэмпіянатуІмгненні чэмпіянату

Усё толь кі 
па чы на ец ца

Бе ла рус кая збор ная да ла са праўд ны бой Фін лян дыі, але так і за ста ла ся без пе ра мо гі — 0:2

ВЫ НІ КІ МАТ ЧАЎ
15 мая. Гру па А («Чы жоў ка-

Арэ на»). Ка на да — Да нія — 6:1, 
Шве цыя — Фран цыя — 2:1.

Ста но ві шча ка ман даў (пас-
ля 4 гуль ня вых дзён): Шве цыя 
— 11 ба лаў, Ка на да — 10, Чэ-
хія — 6, Нар ве гія — 6, Фран-
цыя — 5, Сла ва кія — 4, Да нія 

— 3, Іта лія — 3.
Гру па B («Мінск-Арэ на»). 

ЗША — Лат вія — 5:6, Фін лян-
дыя — Бе ла русь — 2:0.

Ста но ві шча ка ман даў. Ра сія 
— 12, Лат вія — 9, Фін лян дыя 
— 6, ЗША — 6, Бе ла русь — 6, 
Гер ма нія — 5, Швей ца рыя — 3, 
Ка зах стан — 1.

«Трэ ба пе ра ма гаць»

«Са лей быў 
ма ім бліз кім сяб рам»

Фін ская збор ная на сё лет нім пер шын стве прад стаў ле на пе ра важ на ха ке іс та мі 
з еў ра пей скіх чэм пі я на таў. На фо не ін шых сва ёй ба га тай бія гра фі яй вы лу ча-
ец ца фор вард ка над скай ка ман ды «Ві ні пег Джэтс» Олі ЁКІ НЭН. У НХЛ ён вы-
сту пае з 1997 го да і агу лам пра вёў у там тэй шай лі зе больш за ты ся чу мат чаў. 
Пас ля су праць ста ян ня з Бе ла рус сю Олі ад ка заў на на шы пы тан ні.

Фотаздымкі Анатоля КЛЕШЧУКА.


