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Ня ўтуль ная вяс на
У па ня дзе лак з поў на чы Еў ро пы да нас 

за вi тае ха лод ны па ры вiс ты ве цер
Сё ле та вяс на нас не пес цiць ста бiль нас цю. Вы гля не 

сон ца — хоць за га рай, за цяг не не ба хма ра мi — вось 

вам i дождж з мок рым сне гам. А якiя кант рас ныя 

тэм пе ра тур ныя амп лi ту ды на пра ця гу су так, яны 

да ся га юць 20 гра ду саў! На прык лад, у ноч на се ра ду 

ў ста лi цы бы ло да мi нус 8 гра ду саў, а ўдзень — ужо 

плюс 9 гра ду саў. Вось i ў су бо ту спа чат ку пры грэе, 

а по тым у па ня дзе лак пад ма ро зiць, па ве дам ля юць 

спе цы я лiс ты Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра гiд ра ме тэа-

ра ло гii, кант ро лю ра дые ак тыў на га за брудж ван ня i 

ма нi то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мiнп ры роды.

У су бо ту на двор'е ў кра i не пра цяг не фар мi ра ваць воб-
ласць па вы ша на га ат мас фер на га цiс ку. Ча ка ец ца пе ра-
мен ная воб лач насць, без апад каў. Ве цер бу дзе ўсход нi, 
паўд нё ва-ўсход нi ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы — 
ад мi нус 3 гра ду саў да плюс 4 гра ду саў. Удзень па вет ра 
пра грэ ец ца да 11—17 цяп ла.

Але кам форт ным на двор'е бу дзе ня доў га. З ня дзе лi яно 
пач не мя няц ца. Ат мас фер ны цiск бу дзе па даць, ула ду над 
на двор' ем у дзён ныя га дзi ны возь ме ат мас фер ны фронт, 
воб лач насць. Уна чы яшчэ бу дзе без апад каў, а ўдзень на 
боль шай част цы тэ ры то рыi кра i ны прой дуць ка рот ка ча-
со выя апад кi ў вы гля дзе даж джу, якi бу дзе пе ра хо дзiць 
у мок ры снег. Уна чы i ра нi цай мес ца мi — сла бы ту ман. 
Паўд нё ва-за ход нi ве цер зме нiц ца на паў ноч на-за ход нi, 
уна чы бу дзе сла бы, а ўдзень па ры вiс ты. Уна чы тэм пе ра ту-
ра па вет ра скла дзе ад ну ля да плюс 5 гра ду саў. Удзень — 
ад 3 цяп ла па паў ноч ным за ха дзе да плюс 16 гра ду саў па 
паў днё вым ус хо дзе кра i ны.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў ай чын ных сi ноп ты каў, 
у па чат ку на ступ на га тыд ня ўмо вы на двор'я вы зна чыць 
усё тая ж ня ўстой лi вая ха лод ная па вет ра ная ма са, якая 
па сту пае з паў ноч на га за ха ду Еў ро пы. Уна чы тэм пе ра ту ра 
па вет ра бу дзе ад мi нус 5 гра ду саў да 2 цяп ла, днём — 
ад ну ля да плюс 7 гра ду саў. Ад чу ван не хо ла ду ўзмоц нiць 
па ры вiс ты паў ноч ны ве цер. Мес ца мi прой дуць ка рот ка-
ча со выя апад кi ў асноў ным у вы гля дзе мок ра га сне гу, 
а ў асоб ных ра ё нах зям лю i снег на крые. Аў та ама та раў 
па пя рэдж ва юць, што на асоб ных участ ках да рог маг чы ма 
га ла лё дзi ца.

Сяр гей КУР КАЧ.

На сцэ неНа сцэ не

Най вя до мей шы 
бе ла рус кi спек такль 
па ка жуць ан лайн

Ле ген дар ную па ста ноў ку Ку па лаў ска га тэ ат ра «Паў-

лiн ка», гiс то рыя якой на лiч вае амаль во сем дзе ся-

цi год дзяў, сён ня мож на бу дзе па гля дзець ан лайн: 

а сё май га дзi не ве ча ра на вi дэа сэр вi се VOKA ад бу-

дзец ца пра мая транс ля цыя не па срэд на са сцэ ны. 

«Су свет ным па ка зам» сва ёй вi зi тоў кi тэ атр ад зна-

чыць Мiж на род ны дзень тэ ат ра.

«Паў лiн ка» з'яў ля ец ца са мым па пу ляр ным спек так лем 
На цы я наль на га ака дэ мiч на га тэ ат ра iмя Ян кi Ку па лы. Упер-
шы ню «Паў лiн ка» бы ла па стаў ле на ў 1944 го дзе Львом Лiт-
вi на вым ва ўмо вах эва ку а цыi ў Том ску i з тых ча соў ста ла 
ад кры ваць ледзь не кож ны се зон Ку па лаў ска га.

За амаль во сем дзе сят га доў га лоў ную ро лю ў па ста-
ноў цы вы ка на ла ка ля двац ца цi акт рыс. Сён ня Паў лiн ку 
бу дзе iг раць Мар та Го лу бе ва. Так са ма на сцэ ну вый дуць 
вя до мыя ак цё ры тэ ат ра Ма рыя За ха рэ вiч, Па вел Хар лан-
чук-Южа коў, Анд рэй Ка валь чук, Але на Сi да ра ва, Мi ка лай 
Ку чыц, На тал ля Ка чат ко ва, Ма ры на Гар дзi ё нак, Дзмiт рый 
Ту мас i iн шыя.

Спек такль пры лi ча ны да не ма тэ ры яль ных гiс то ры ка-
куль тур ных каш тоў нас цяў Бе ла ру сi. Ан лайн-транс ля цыю 
за бяс пе чыць шмат ка мер ная мас тац кая здым ка з роз ных 
ра кур саў — пры чы нiц ца да па дзеi мож на праз ма бiль ную 
пры ла ду VOKA аль бо сайт voka.tv на ват без аў та ры за цыi. 
Та кiм чы нам, «Паў лiн ка» бу дзе да ступ ная ў лю бым пунк це 
Бе ла ру сi i iн шых кра iн све ту. Ар га нi за та ры так са ма пад-
рых та ва лi суб цiт ры на рус кай мо ве.

Па каз ад бу дзец ца пры пад трым цы парт нё ра 100-га се-
зо на Ку па лаў ска га кам па нii «А1».

Воль га МIЦ КЕ ВIЧ.

Фо та з сай та Ку па лаў ска га тэ ат ра.

Па вод ле афi цый най iн-
фар ма цыi, пе ра не се ныя 
Гуль нi па вiн ны прай сцi не 
паз ней за ле та 2021 го да, 
ад нак дак лад ныя да ты па-
куль не на зы ва юц ца. «Мы 
па вiн ны ра зам па гля дзець, 
якiя ёсць ва ры ян ты. Пас ля 
кан суль та цый з фе дэ ра-
цы я мi мы так са ма па вiн ны 
бу дзем улi чыць змя нен нi ў 
спар тыў ным ка лен да ры i 
мност ва iн шых пы тан няў, — 
пра ка мен та ваў сi ту а цыю 
Прэ зi дэнт Мiж на род на-

га алiм пiй ска га ка мi тэ та 

Томас БАХ. — Мы па вiн ны 
прый сцi да ра шэн ня як ма-
га хут чэй, але пры яры тэ там 
па вiн на быць якасць ра шэн-
ня, каб са праў ды ўлiч ваць 
iн та рэ сы ўсiх уцяг ну тых 
ба коў. Пе ра нос Алiм пiй скiх 
гуль няў — гэ та ве лi зар-
ная га ла ва лом ка. Ка лi вы 
пры бе ра це ад ну част ку, то 
ўвесь пазл раз бу рыц ца. Усе 
ўдзель нi кi па вiн ны бу дуць 
пай сцi на ах вя ры i кам пра-
мi сы, каб за бяс пе чыць пос-
пех То кiа-2020».

Са мыя вi да воч ныя да-
ты — вяс на i ле та 2021 го-
да, але, што б нi аб раў Мiж-
на род ны алiм пiй скi ка мi тэт, 
гэ та моц на паў плы вае на 
на ступ ны спар тыў ны ка лян-
дар. Бо 2021 год i так вель-
мi на сы ча ны: на прык лад, 
ле там гэ та га го да па вi нен 
прай сцi чэм пi я нат све ту па 
лёг кай ат ле ты цы — трэ-
цяя па знач нас цi па дзея ў 
су свет ным спор це пас ля 
лет нiх Алiм пiй скiх гуль няў 
i фут боль на га чэм пi я на ту 
све ту. Плюс чэм пi я нат све-
ту па вод ных вi дах спор ту. 
Гэ тыя два ме ра пры ем ствы 
iдуць ад но за ад ным — як-
раз у лi пе нi i жнiў нi, да iх 

да да ец ца тэ нiс ны Уiм блдон. 
Ка лi ж ссоў ваць гэ тыя су-
свет ныя чэм пi я на ты на год, 
па цер пяць кан ты нен таль-
ныя тур нi ры, якiя па вiн ны 
прай сцi ў 2022 го дзе.

Па куль спар тыў ныя чы-
ноў нi кi ду ма юць над гэ тай ня-
прос тай за да чай, спарт сме ны 
i тыя, хто ад но сiц ца да гэ тай 
сфе ры, вы ка за лi пер шыя ка-
мен та рыi з на го ды пе ра но су 
Алiм пi я ды ў сва iх са цы яль ных 
сет ках i жур на лiс там.

Ула дзi мiр НЕСЦЯРОВIЧ, 

прэс-сак ра тар Мi нiс тэр-

ства спор ту i ту рыз му Бе-

ла ру сi:

— Гэ тая су мес ная за ява 
Мiж на род на га алiм пiй ска-
га ка мi тэ та i арг ка мi тэ та 
па пра вя дзен нi Алiм пiй скiх 
гуль няў у То кiа вы клi ка ла 
ў нас, з ад на го бо ку, шка-
да ван не, з дру го га — ра зу-
мен не, чым та кое ра шэн не 
вы клi ка на. Шка да ван не — 
таму што бе ла рус кiя ат леты 
са праў ды гэ так жа, як i ат-
ле ты ўся го све ту ста ран на, 
на стой лi ва i ўпар та рых та-
ва лi ся да гэ тых Алiм пiй скiх 
гуль няў. А ра зу мен не — 
та му што за над та вя лi кая 
ры зы ка, што спарт сме ны, 
чле ны дэ ле га цый i гле да чы 
пад вяр га юц ца сур' ёз най не-
бяс пе цы, звя за най з за ра-
жэн нем ка ра на вi ру сам.

Ула дзi мiр СА МСО НАЎ, 

экс-пер шая ра кет ка све ту, 

шас цi ра зо вы чэм пi ён Еў ро-

пы па на столь ным тэ нi се:

— Я раз лiч ваў за ва я-
ваць лi цэн зiю ў То кiа, бо 
зу сiм ня даў на быў у да во-
лi доб рай фор ме, але i да 
ра шэн ня пе ра нес цi Гуль нi я 
так са ма быў га то вы. Сi ту а-
цыя цяпер зу сiм ня прос тая, 
у мно гiх спарт сме наў ня ма 

маг чы мас цi для трэ нi ро вак i 
не вя до ма, што бу дзе да лей. 
Ар га нi за та ры i МАК па вiн ны 
ў пер шую чар гу ду маць пра 
зда роўе спарт сме наў i ўсiх, 
хто бу дзе звя за ны з Алiм пiй-
скi мi гуль ня мi. Вя до ма, нель-
га ска заць, што час пра цуе 
на мя не, але па куль я не 
ду маю за кан чваць кар' е ру. 
З-за пе ра но су ў мя не бу дзе 
больш ча су пад рых та вац ца i 
да ад бо рач ных тур нi раў, i да 
са мiх Алiм пiй скiх гуль няў.

Анас та сiя МI РОН ЧЫК-

IВА НО ВА, брон за вы пры-

зёр чэм пi я на ту све ту, шмат-

ра зо вая чэм пi ён ка Бе ла ру сi 

па скач ках у даў жы ню:

— Мо жа быць, гэ та да 
леп ша га. Так, на пэў на, пра-
вiль на, каб пад рых та вац ца, 
вы клю чыць усе па мыл кi. 
I са мае га лоў нае — каб усе 
лю дзi бы лi зда ро выя, i гэта 
спы нi ла жу дас ны вi рус. 
Мы пра цяг ва ем пра ца ваць 
яшчэ лепш i больш якас на. 
Я га то ва спа бор нi чаць заў-
сё ды, у лю бы час i пры лю-
бых умо вах!

Анд рэй АРАМ НАЎ, 

алiм пiй скi чэм пi ён i чэм-

пi ён све ту ў цяж кай ат ле-

ты цы:

— Для мя не гэ та вы дат-
ная на вi на, та му што на пя-
рэ дад нi я атры маў да стат-
ко ва сур' ёз ную траў му — 
над рыў лок це вай звяз кi. На 
фо не хва ля ван ня, нер ваў i 
пе ра груз кi да пус цiў па мыл-
ку, та му спа дзя ваў ся, што 
сур' ёз ных стар таў сё ле та 
ўжо не бу дзе. У мя не з'яў ля-
ец ца шанц вы дат на пад рых-
та вац ца. Але для су свет на-
га спор ту i асаб лi ва спарт-
сме наў, якiя зна хо дзi лi ся ў 
доб рай фор ме, гэ та моц ны 
ўдар. Уз рос та выя спарт сме-
ны ад се юц ца, а мо ладзь 
пад цяг нец ца. Але пе ра-
нос Алiм пiй скiх гуль няў, на 
мой по гляд, — пра вiль нае 
ра шэн не: не трэ ба ба яц ца 
ка ра на вi ру са i па нi ка ваць, 
але сi ту а цыя ў све це вель мi 
сур' ёз ная, зям ля су тык ну ла-
ся з рэ аль най праб ле май.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

У пра фi лак тыч най ба раць бе з ка-

ра на вi ру сам ак тыў ны ўдзел бя-

руць прад пры ем ствы, ар га нi за-

цыi i сан эпi дслуж ба Ма гi лёў скай 

воб лас цi.

У рэ жы ме нон-стоп пра цу юць у 
гэ тыя днi ма гi лёў скiя вi ру со ла гi, якiя 
пра вод зяць тэс ты на на яў насць ка-
ра на вi ру са. За су ткi яны пра вя ра юць 
300—400 проб з Ма гi лёў скай i Вi цеб-
скай аб лас цей.

— Хоць рэ аль на тыя два ПЦР-комп-
лек сы, якiя ёсць у нас на ўзбра ен нi, 
мо гуць апра ца ваць за су ткi 130—
150 проб, — ка жа за гад чы ца ла ба-

ра тор на га ад дзе ла Ма гi лёў ска га аб-

лас но га цэнт ра гi гi е ны, эпi дэ мi я ло гii 

i гра мад ска га зда роўя Ра i са БОЛ-

СУН. — Iн шы мi сло ва мi, на пра ця гу 
ча ты рох з па ло вай га дзiн мож на да-
ве дац ца вы нiк толь кi па 66 тэс тах, а iх 
у ра зы больш. Але мы спраў ля ем ся. 
Ад дзел пе рай шоў на круг ла су тач ную 
ра бо ту, за дзей нi ча ны ўвесь ура чэб ны 
i ся рэд нi пер са нал ла ба ра то рыi. На-
шы вi ру со ла гi пра цу юць на мя жы сва-
iх маг чы мас цяў. Хо чац ца, каб i лю дзi 
ста вi лi ся да нас з па ра зу мен нем i не 
пры спеш ва лi з вы нi ка мi.

Тэс ты на ка ра на вi рус Ма гi лёў скi аб-
лас ны цэнтр гi гi е ны, эпi дэ мi я ло гii i гра-

мад ска га зда роўя пра во дзiць з 21 са-
ка вi ка, i, па сло вах за гад чы цы ла ба ра-
тор на га ад дзе ла, яшчэ нi вод ны тэст на 
на яў насць гэ та га не бяс печ на га вi ру са 
не па цвер дзiў ся.

Мiж тым два буй ныя прад пры ем-
ствы воб лас цi сён ня пра цу юць на за-
бес пя чэн не ўнут ра на га рын ку ме ды-
цын скi мi мас ка мi.

— За два ме ся цы мы зра бi лi ка ля 
700 ты сяч адзi нак гэ тай пра дук цыi, — 
па ве да мi ла на мес нiк ге не раль на га 

ды рэк та ра па про да жы ААТ «Стуж-

ка» Iне са СЦЯ ПАН ЧЫ КА ВА. — Гэ та 
ча ты рох слой ныя па вяз кi шмат ра зо ва-
га вы ка ры стан ня — па ха дзiў у мас цы, 
па мыў, па пра са ваў i зноў ка рыс тай ся. 
На ры нак мы iх па стаў ля ем праз кра-
мы «Мед тэх нi кi», «Фар ма цыi» i сет кi 
ка мер цый ных ап тэк.

Баб руй скае прад пры ем ства «Сла-
вян ка» — буй ны вы твор ца адзен ня для 
дзя цей i да рос лых — сён ня так са ма 
вы раб ляе ў су ткi 150 ты сяч мар ле вых 
ма сак. Як рас тлу ма чы лi на прад пры-
ем стве, вы раб ляць гэ тыя срод кi гi гi е-
ны тут па ча лi яшчэ ў па чат ку лю та га. 
I по пыт рас це.

Но вы ан ты сеп тык рас пра ца ваў Баб-
руй скi за вод бiя тэх на ло гiй. Лi цэн зiю 
на вы раб ан ты сеп тыч най пра дук цыi 

за вод атры маў яшчэ не каль кi га доў 
та му, але по пыт на яе вы рас ме на вi та 
ў су вя зi з ка ра на вi ру сам. З са ка вi ка 
лi нiя пра цуе на поў ную ма гут насць, 
сён ня на ўнут ра ны ры нак кра i ны кож-
ныя су ткi вы раб ля ец ца 8 ты сяч лiт раў 
ан ты сеп ты ка «Чыс тыя руч кi».

— За каз ва юць у асноў ным ар га нi за-
цыi, част ку рэа лi зу ем праз сваю ганд-
лё вую сет ку, — па ве да мiў на мес нiк 

ды рэк та ра па iна ва цый най дзей нас-

цi Ула дзi мiр МА ЦЮ ШЭЎ СКI. — Гель 
на 65 % скла да ец ца са спiр ту. Гэ та га 
да стат ко ва, каб зма гац ца са шкод ным 
вi ру сам.

У Ма гi лё ве i Баб руй ску так са ма ар-
га нi за ва на ра бо та га ра чых лi нiй па пы-
тан нях пра фi лак ты кi ка ра на вi рус най 
iн фек цыi — 8 (0225) 71-58-31, 8 (0222) 
63-53-60 (круг ла су тач на), 8 (0222) 33-
18-68 (што дня з 8.00 да 18.00). Пра цу-
юць, акра мя та го, га ра чыя лi нii цэнт раў 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель нiц-
тва i БРСМ.

Ме ды кi i эпi дэ мi ё ла гi за клi ка юць аб-
мя жоў ваць на вед ван не мес цаў ма са ва-
га збо ру лю дзей (гра мад скi транс парт, 
кра мы, ап тэ кi i гэ так да лей), асаб лi ва 
ў га дзi ны пiк — з 7.30 да 9.00 i з 17.00 
да 18.30.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

Ка нi ку лы ў рэ жы ме 
ан лайн-пра ек та

Бе ла рус кi рэс пуб лi кан-

скi са юз мо ла дзi i Бе ла-

рус кая рэс пуб лi кан ская 

пi я нер ская ар га нi за цыя 

30 са ка вi ка да юць старт 

су мес на му ан лайн-пра ек-

ту «Клё выя ка нi ку лы».

Са юз мо ла дзi i пi я нер-
ская ар га нi за цыя за клi ка-
юць школь нi каў па менш на-
вед ваць гра мад скiя мес цы, 
а пра вес цi ка нi ку лы не вы хо-
дзя чы з до му, але цi ка ва i ка-
рыс на вы кон ваючы роз ныя 
за дан нi ан лайн. Пра ект скла-
да ец ца з шэ ра гу што дзён ных 
за дан няў па тэ ма ты ках.

Да ўдзе лу за пра ша юц ца 
школь нi кi роз на га ўзрос ту. 
На афi цый ных пля цоў ках 
БРСМ i БРПА ў «УКан так це» 
i «Iн стаг рам» 30 са ка вi ка бу-
дзе апуб лi ка ва ны чэк-лiст 
пра ек та з за дан ня мi. А каб 
iх бы ло цi ка ва вы кон ваць, 
да кож на га пад рых та ва ны 
па шы ра ны лай фхак. Ка лi, 
на прык лад, тэ ма ты кай дня 
ста не «Ся мей ны кi на пра-
гляд», то дзе цям бу дзе пра-
па на ва ны пе ра лiк мас тац кiх 
кi на сту жак, якiя цi ка ва бу-
дзе гля дзець усёй сям' ёй i 
яны га ран та ва на спа да ба-
юц ца юным кi на ма нам. Ка-
лi ж, на прык лад, гэ та бу дзе 
«Дзень лю бi мых гуль няў», 
школь нi каў па зна ё мяць з 
са мы мi па пу ляр ны мi гуль ня-
мi для дзя цей i пад лет каў. 
У пра ек це зной дуць мес ца 
i ка рыс ныя кам па не нты, на-
прык лад пры бi ран не свай го 
па коя. А пра ве рыць хат няе 
за дан не да па мо жа хэш тэг 
#клевыеканикулы.

Вы нi кам пра ве дзе най 
школь нi ка мi ра бо ты ста-
нуць фо та з мес ца па дзеi 
пад ад най мен ным хэш тэ-
гам #клевыеканикулы, якiя 
ўдзель нi кi ан лайн-пра ек та 
што дня бу дуць вы кла даць 
у сва iх па блi ках у сац сет-
ках. Най леп шыя з iх бу дуць 
ад зна ча ны пры за мi Са ю за 
мо ла дзi i пi я нер скай ар га нi-
за цыi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Тэс ты па куль 
вы ключ на ад моў ныя

Шка да ван не, раз губ ле насць i ра дасць
Як спарт сме ны ад рэ ага ва лi на пе ра нос Алiм пiй скiх гуль няў
Алiм пiй скiя гуль нi ў То кiа пе ра но сяц ца на на ступ-

ны год — та кое ра шэн не пры ня та Мiж на род ным 

алiм пiй скiм ка мi тэ там па ўзгад нен нi з арг ка мi тэ там 

«То кiа-2020» i ўра дам Япо нii па пры чы не рас паў-

сюдж ван ня ў све це ка ра на вi ру са COVID-19. Эс та-

фе та алiм пiй ска га агню ў су вя зi з пе ра но сам лет нiх 

Гуль няў XXXII Алiм пi я ды ад ме не на, пра но вую да-

ту яе стар ту бу дзе па ве дам ле на да дат ко ва. Лет нiя 

Гуль нi XXXII Алiм пi я ды i Па ра лiм пiй скiя гуль нi за ха-

ва юць наз ву «То кiа-2020».

На слыхуНа слыху


