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Пе ра мож ца кон кур су 
«Міс тар Бе ла русь» па е дзе 
ў са фа ры-тур па Ке ніі, 
а «Міс тар гля дац кіх 
сім па тый» апра не да спе хі 
ры ца ра ў Мір скім за мку. 

Ка лі жа но чыя кон кур сы пры га жос-
ці — з'я ва звык лая, на ват, мож на ска-
заць, звы чай ная («Міс све ту», на прык-
лад, вы бі ра юць аж но з 1888 го да), то 
аб мер ка ван не шы ро кай пуб лі кай муж-
чын скіх вар тас цяў ад бы ва ец ца знач на 
ра дзей. Па-пер шае, тут ня ма агуль на-
пры ня тых кры тэ ры яў ацэн кі, а эта лон 
пры га жос ці з ча соў Апа ло на Бель ве-
дэр ска га яшчэ як змя ніў ся! Па-дру-
гое, мно гія, і най перш са мі муж чы ны, 
пе ра ка на ны, што не муж чын ская гэ та 
спра ва — па под ыу ме дэ фі лі ра ваць… 
Мно гія, але да лё ка не ўсе. Маг чы ма, 
та му пер шы на цы я наль ны кон курс 
пры га жос ці «Міс тар Бе ла русь» вы-
клі каў та кі ажы я таж.

Амаль ты ся ча ма ла дых лю дзей ва 
ўзрос це ад 18 да 30 га доў па лі чы лі 
ся бе вар ты мі прэ тэн дэн та мі на ты тул 
най пры га жэй ша га бе ла ру са. Стро гае 
жу ры, ад нак, па лі чы ла інакш, і ў фі нал 
пра пус ці ла толь кі 15 удзель ні каў. За-
тое на лю бы густ — бру не таў і блан-

дзі наў, га ра джан і вяс коў цаў, 
ха лас тых і жа на тых (так-так, 
для «міс та раў» ня ма аб ме-
жа ван ня на конт штам па ў 
паш пар це)… Ся род фі на ліс-
таў ёсць сту дэнт, па жар ны, 
жур на ліст, бу даў нік, трэ нер 
па фіт не се і на ват хі рург!

Зрэш ты, вы бар суд дзяў 
ві та лі не ўсе, што бы ло ві-
даць па ня знач най ак тыў нас-
ці гле да чоў, якія прый шлі на 
шоу ў Па лац спор ту. «З ка го 

вы бі раць? — здзіў ля лі ся за на шы мі 
спі на мі дзве ся рэд ніх га доў жан чы ны 
пас ля пер ша га вы ха ду ўдзель ні каў. — 
Гэ та ж зу сім дзе ці. Ці ка ва, хоць адзін 
з іх у ар міі слу жыў? І ча му та кіх ма-
ла дых вы бра лі? Ні вод на му трыц ца ці 
га доў ня ма. Хі ба пас ля 30 муж чы ны 
зні ка юць? Ска жы це гэ та Ан то ніа Бан-
дэ ра су!» І хоць у не ка то рых кан ды-
да таў у «міс та ры» ўжо ёсць улас ныя 
дзе ці, на Бан дэ ра са ні хто са праў ды 
не цяг нуў — хі ба што на ку мі ра ма ла-
дых дзяў чат Ро бер та Па тын са на. Але 

скеп ты цыз му ў кры тыч на на стро е ных 
гле да чоў па мен шы ла ся пад час дэ фі-
ле хлоп цаў у джын сах і з аго ле ны мі 
тор са мі. Вя до ма, «гор мыш цаў» тут 
не на зі ра ла ся, але шы ро кія пле чы, 
пад цяг ну тыя по ста ці і «ку бі кі» прэ са 
пры сут ні ча лі.

Доб рая фі зіч ная фор ма ўдзель ні-
каў ура зі ла не толь кі гле да чоў, але і 
гас цей шоу — аб ноў ле нае дзя во чае 
трыа «ВІА Гра» не шка да ва ла кам-
плі мен таў у ад рас бе ла ру саў. «Столь-
кі пры го жых муж чын, і ўсіх хо чац ца 
па ца ла ваць!» — эк заль та ва на пры-
зна ла ся Эры ка Гер цэг. Але і сваю 
за да чу — «за вес ці» пуб лі ку яшчэ 
больш — са ліст кі трыа вы ка на лі на 
сто пра цэн таў. За ла не прос та раз ва-
ру шы ла ся: мно гія тан ца ва лі так са-

ма ад да на, быц цам толь кі па слу хаць 
гурт і прый шлі. Зрэш ты, маг чы ма, так 
яно і бы ло: ка лі яшчэ ўдас ца за 60 ты-
сяч руб лёў (столь кі каш та ва лі са мыя 
тан ныя бі ле ты на кон курс) тра піць на 
мі ні-кан цэрт «ВІА Гра»?

Хлоп цы ж пас ля та кой га ра чай 
пад трым кі, зда ец ца, па ча лі ру хац ца 
яшчэ больш імк лі ва, энер гіч на і, ра зам 
з тым, эле гант на, як ге роі га лі вуд скіх 
філь маў. Пры нам сі, пад час апош ня га 
вы ха ду ў вя чэр ніх кас цю мах боль шас-
ці амаль уда ло ся пе ра ка наў ча сыг-
раць міс та ра Бон да і яго ка лег. Шка да 
толь кі, што ў па го ні за бру таль нас цю 
і муж ным воб ра зам мно гія за бы лі-
ся, што най леп шая зброя сак рэт на га 
аген та — усмеш ка…

Шас цё ра фі на ліс таў бы лі ад зна-
ча ны спе цы яль ны мі пры за мі — «Міс-
тар Фо та», «Міс тар Фіт нес», «Міс тар 
Стыль», «Міс тар Спорт», «Міс тар 
Муж чын ская Са лі дар насць» і «Міс-
тар гля дац кіх сім па тый» (апош ні, да-
рэ чы, у якас ці ўзна га ро ды пра вя дзе 
ра ман тыч ныя вы хад ныя ў Мір скім 
за мку і змо жа пры ме рыць ры цар-
скія да спе хі). І толь кі трое, па вод ле 
ра шэн ня жу ры, пра цяг нуць ба раць бу 

за га лоў ны ты тул. Але нас, пры знац-
ца шчы ра, больш за ўсё ці ка ві ла, як 
і чым бу дуць уз на га родж ваць пе ра-
мож цу, — не ка ро най жа, як дзяў чат? 
Сім ва ліч най ста ту эт кай? Стыль ным 
каш тоў ным га дзін ні кам? «Гэ та сак-
рэт», — усмі ха лі ся прад зю са ры шоу. 
Ка лі вам так са ма ці ка ва, што атры-
мае «Міс тар Бе ла русь» у да да так да 
га лоў на га пры за — са фа ры на па вет-
ра ным ша ры па Ке ніі, ка му да ста нуц-
ца ты ту лы ві цэ-мі са э раў і гра шо выя 
пры зы, вар та гля дзець тэ ле вер сію 
шоу, якую тэ ле ка нал АНТ па ка жа 
ўве ча ры 11 мая. Ме на ві та пад час тэ-
ле транс ля цыі ад бу дзец ца гля дац кае 
га ла са ван не і вы бар пе ра мож цы, на 
які мо жа це паў плы ваць і вы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та Над зеі БУ ЖАН
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Хто леп шы?Хто леп шы?  ��

ПЕР ШЫ ХЛО ПЕЦ… У КРА І НЕ 

Амаль ты ся ча ма ла дых лю дзей ва ўзрос це ад 18 да 
30 га доў па лі чы лі ся бе вар ты мі прэ тэн дэн та мі на ты тул 
най пры га жэй ша га бе ла ру са. Стро гае жу ры, ад нак, 
па лі чы ла інакш, і ў фі нал пра пус ці ла толь кі 15 удзель ні каў.

Скеп ты цыз му ў кры тыч на 
на стро е ных гле да чоў 
па мен шы ла ся пад час дэ фі ле 
хлоп цаў у джын сах і з аго ле ны мі 
тор са мі.

ДА СВЯ ТАЎ — З ПЕС НЯМІ
Бел тэ ле ра дыё кам па нія, тэ ле ка нал 
«Бе ла русь 3» і Ма ла дзёж ны тэ атр 
эст ра ды рых ту юць ары гі наль нае 
він ша ван не — кан цэрт у рам ках пра ек та 
«100 пе сень для Бе ла ру сі», пры све ча ны 
Дню пра цаў ні коў тэ ле ба чан ня, ра дыё 
і су вя зі. Удзел у ім бя руць вы ка наў цы, 
якія за пі са лі для пра гра мы «На пе рад у 
мі ну лае» су час ныя вер сіі аў тэн тыч ных 
на род ных пе сень.

— Пра ект іс нуе ўжо больш за два га ды, на збі-
ра ла ся шмат пе сень, і ста ла зра зу ме ла, што мож-
на і трэ ба фар мі ра ваць нар маль ную кан цэрт ную 
пра гра му, — ад зна чыў на мес нік га лоў на га ды рэк-
та ра тэлеканала «Бе ла русь 3» Сяр гей Ма ка рэй. — 
Пер шы та кі кан цэрт мы зра бі лі на на ва год нюю 
ноч, ён меў рэ за нанс і знай шоў сва іх пры хіль ні каў, 
та му вы ра шы лі ра біць гэ та тра ды цый на. У перс-
пек ты ве пла ну ем ла дзіць та кія кан цэр ты і з на го ды 
ін шых па дзей.

Му зыч ныя па да рун кі ў пер шым ад дзя лен ні бу-
дуць да рыць Воль га Плот ні ка ва, Але на Гры ша-
на ва, Жа нет, На тал ля Та ме ла, Га лі на Шыш ко ва, 

гур ты «Драз ды», «Ін жыр», «Аў ра» і шэ раг ін шых 
ар тыс таў. А ў дру гім ад дзя лен ні вы сту піць ан-
самбль на род най му зы кі «Бя се да» Бел тэ ле ра-
дыё кам па ніі (мас тац кі кі раў нік — на род ны ар тыст 
Бе ла ру сі Ле а нід За хлеў ны).

Вес ці кан цэрт бу дзе ня змен ная вя ду чая пра-
ек та «На пе рад у мі ну лае» Ак са на Ве чар у па ры 
з удзель ні ка мі дзей ства Та ры е лам Май су ра дзэ, 
Анд рэ ем Хляс то вым, Ві та лем Кар па на вым і Кі-
ры лам Ер ма ко вым.

— У кан цэр це атры ма ла пра цяг ідэя «100 пе-
сень для Бе ла ру сі», — ка жа вя ду чая Ак са на Ве-
чар. — Хо чац ца та кое ж свя та зла дзіць да Дня 
аба ро ны дзя цей. А ця пер ку лу ар на ад зна чым 
пра фе сій нае свя та тых, хто пра цуе на ра дыё і 
тэ ле ба чан ні.

Тэ ле вер сію свя та мож на бу дзе па гля дзець 
7 мая на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3» і спа да рож-
ні ка вым ка на ле «Бе ла русь 24». Пры ем ным сюр-
пры зам, без умоў на, бу дзе і ра дыё вер сія кан цэр та, 
якая пла ну ец ца на 8 мая.

Але на ДРАП КО
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3 мая, су бо та. Стрыж ка ў гэ-
ты дзень мо жа па леп шыць ваш 
ма тэ ры яль ны стан, але ва ла сы 
не бу дуць тры маць фор му і мо-
гуць стаць не па слух мя ны мі.

4 мая, ня дзе ля. Вар та ад-
мо віц ца ад стрыж кі, але ка лі вы 
ўсё ж ад ва жы лі ся на яе, лепш 
зра біць ка рот кую.

5 мая, па ня дзе лак. Не спры-
яль ны дзень для стрыж кі і 
афар боў ван ня, але мож на за-
няц ца ля чэн нем і ад наў лен нем 
ва ла соў.

6 мая, аў то рак. Вы дат-
ны дзень для стрыж кі, яна не 
толь кі на дасць вам да дат ко вую 
пры ваб насць, але і па леп шыць ва шы аса біс тыя спра вы. Афар-
боў ку лепш ад клас ці — вы нік мо жа рас ча ра ваць.

7 мая, се ра да. Стрыж ка і афар боў ван не мо гуць на клі каць 
праб ле мы са зда роў ем і фі нан са мі.

8 мая, чац вер. Пас ля стрыж кі ў гэ ты дзень ва ла сы даў жэй 
тры ма юць фор му і за хоў ва юць пры га жосць.

9 мая, пят ні ца. Спры яль ны для стрыж кі дзень, на ват не вя-
лі кае пад ра за нне кон чы каў, якія ся куц ца, па леп шыць ва ша 
ма тэ ры яль нае ста но ві шча і псі ха ла гіч ны стан. Фі нан са ва му даб-
ра бы ту па слу жыць афар боў ка ў ру дыя і за ла ціс тыя то ны.

10 мая, су бо та. Усе пра цэ ду ры з ва ла са мі лепш ад клас ці.
11 мая, ня дзе ля. Дзень вы дат на па ды дзе для стрыж кі, але не 

для афар боў ван ня. Стрыж ка надасць ва ла сам сі лу і бляск.
12 мая, па ня дзе лак. Да зва ля ец ца зра біць уклад ку і пра-

вес ці азда раў лен чыя пра цэ ду ры. Фар ба вацца і стрыг чыся не 
па жа да на.

13 мая, аў то рак. Фар ба ваць ва ла сы мож на на ту раль ны мі 
срод ка мі і ў на ту раль ныя то ны, да зва ля ец ца стрыж ка.

14 мая, се ра да. Стрыж ка ва ла соў уз моц ніць ва шу рэ спек та-
бель насць. Вель мі ка рот кую стрыж ку ра біць не вар та, гэ та мо жа 
вы клі каць праб ле мы ў ма тэ ры яль най сфе ры.

15 мая, чац вер. Дзень вель мі не спры яль ны для пра цэ дур 
з ва ла са мі, мак сі мум, што мож на зра біць — афар ба ваць іх у 
цём ныя то ны.

16 мая, пят ні ца. Не спры яль ны для стрыж кі дзень, але мож на 
афар боў ваць ва ла сы ў свет лыя і мед ныя ко ле ры.

17 мая, су бо та. Дзень не спры яль ны для стрыж кі, ва ла сы 
да зва ля ец ца фар ба ваць у свой звы чай ны ко лер, без ліш ніх 
экс пе ры мен таў.

18 мая, ня дзе ля. Стрыж ка, зроб ле ная сён ня, даў жэй за хоў-
вае фор му, спры яе рос ту і ўма ца ван ню ва ла соў. Фар ба ваць 
ва ла сы лепш у свет лыя то ны на ту раль ны мі фар ба валь ні ка мі.

19 мая, па ня дзе лак. Рэ ка мен ду ец ца фар ба ваць ка ра ні ва-
ла соў, а ад стрыж кі лепш ус тры мац ца.

20 мая, аў то рак. Пас ля стрыж кі сён ня ва ла сы хут ка рас туць, 
але іх струк ту ра і стан не змя ня ец ца.

21 мая, се ра да. Вель мі не спры яль ны дзень для ўсіх пра цэ-
дур з ва ла са мі.

22 мая, чац вер. Па ды хо дзіць для афар боў ван ня, стрыж кі і 
азда раў лен ня ва ла соў. Фар ба вац ца да зва ля ец ца ў лю быя ко-
ле ры, а ўма ца валь ныя пра цэ ду ры зро бяць ва ла сы больш зда-
ро вы мі і па слух мя ны мі.

23 мая, пят ні ца. Ня ўда лы для стрыж кі дзень. Ва ла сы бу дуць 
сек чы ся, а пры чос ка хут ка стра ціць вы гляд. Фар ба ваць ва ла сы 
лепш у на ту раль ныя ко ле ры, на ту раль ны мі срод ка мі.

24 мая, су бо та. Стрыж ка мо жа пры вес ці да аб васт рэн ня 
хра ніч ных хва роб, да зва ля ец ца пад фар боў ваць ва ла сы ад цен-
не вы мі шам пу ня мі ці му са мі.

25 мая, ня дзе ля. Дзень па ды хо дзіць для са мых ад важ ных 
экс пе ры мен таў з ва ла са мі.

26 мая, па ня дзе лак. Вы дат ны дзень для стрыж кі ва ла соў і 
зме ны імі джу, мож на на ват па спра ба ваць ра ды каль ную зме ну 
ко ле ру.

27 мая, аў то рак. Стрыж ка да дасць вам пры ваб нас ці, а ва ла-
сам сі лы, але за пла на ва нае афар боў ван не лепш ад мя ніць.

28 мая, се ра да. Вель мі не га тыў ны дзень для стрыж кі і афар-
боў кі ва ла соў.

29 мая, чац вер. Дзень ня ўда лы для стрыж кі, фар ба ваць ва-
ла сы па жа да на ад цен не вы мі срод ка мі.

30 мая, пят ні ца. Нейт раль ны дзень для стрыж кі і афар боў-
ван ня ва ла соў.

31 мая, су бо та. Пас ля стрыж кі ў гэ ты дзень пры чос ка зу сім 
не тры мае фор му, ва ла сы ста но вяц ца не па слух мя ны мі, не пад-
да юц ца ўклад цы.

У мі ну лыя га ды і ця пер з на го-
ды вы пуск ных ве ча роў ка ля 

школ за га дамі вы кан ка маў за ба-
ра ня ец ца про даж спірт но га.

Апош нім ча сам па трэб ны ін-
шыя за ха ды, бо ста но ві шча ўжо 
на шмат сур' ёз ней. Да школ, 
апра ну тыя як на свя та, на хаб на 
па ды хо дзяць ма ла дыя, упэў не-
ныя ў са бе асо бы. І пра па ну юць 
яны не ві но аль бо га рэл ку, а так 
зва ныя ку рыль ныя су ме сі.

Дня мі су стрэў зна ё ма га ў 
змроч ным ста не.

— Пля мен ні ка па ха ваў, — 
ад ка заў ён на маё пы тан не. — 
І вось што жах лі ва: та му бы ло 
толь кі двац цаць пяць га доў, метр 
дзе вя нос та, спарт смен, не піў і 
не ку рыў».

— І што зда ры ла ся? — па ці-
ка віў ся я.

— Пай шоў да сва ёй ка хан кі, і 
тая пра па на ва ла яму так зва ную 
«мар ку». Па спы таць — што гэ та 
за рэч. Са ма не ры зык ну ла, а яму 
ўпхну ла. Сла бо, маў ляў? Ну той і 
па час та ваў ся. Праз паў га дзі ны — 
ко ма. А праз ме сяц — у ма гі лу.

На па ха ван ні тая «сяб роў ка» 
пла ка ла і рва ла на са бе ва ла сы. 
Але ж бы ло га не вер неш…

Нар ка ма нія і ўво гу ле нар ка-
т ра фік, мут ная плынь яко га 

з не бы ва лай сі лай за кра ну ла 
ўвесь Ста ры і Но вы свет, да сяг-
ну ла Бе ла ру сі. Да вя до мых опі-
ум ных нар ко ты каў да лу ча юц ца 
куды больш не бяс печ ныя «мар-
кі» і «спай сы». Гэ тыя звыш моц-
ныя псі ха троп ныя рэ чы вы пра-
соч ва юц ца да нас з-за мя жы. 
Кра і на ў апош ні час лі та раль ная 
ага лом ша на хва ляй са ма за бой-
стваў, за бой стваў і псі хіч ных 
вар' яц тваў, ша лен стваў на гэ-
тай гле бе.

Па клаў пад язык та кую «мар-
ку», аль бо вы ку рыў «ка ся чок» — і 
пай шоў у акно праз шкло з дзя ся-
та га па вер ха сам ці за кам па нію з 
сяб роў кай. Пас ля пер шай спро бы 
зна ём ства са «спай сам» пад лет-
кі час та ад ра зу ад праў ля юц ца ў 
зна ка мі тую псіх баль ні цу ў На він-
ках. З перс пек ты вай ужо ні ко лі не 
вяр нуц ца да нар маль на га ста ну.

У зна ка мі тай фан тас тыч ный 
апо вес ці бра тоў Стру гац кіх «Слі-
мак на схі ле» — на маю дум ку, 
ад на го з леп шых фан тас тыч ных 
тво раў мі ну ла га ста год дзя, — 
апі са на сі ту а цыя, ка лі ах вя ра 
ка та стро фы, ге рой па мя нуш цы 
Маў чун, які па ку туе на ам не зію, 
трап ляе ў не вя до мы свет, у чу-
жую цы ві лі за цыю. Там з ле су да 
аба ры ге наў пры хо дзяць мерц вя-
кі — бія ро ба ты, мэ та якіх — вы-
кра даць жан чын. «Маў чун!» — 
ад ра зу клі чуць мяс цо выя, і той 
вы цяг вае з-за па зу хі скаль пель і 
рас праў ля ец ца з бія ро ба та мі.

Пры клад на тое ж здзейс ніў 
ня даў на ў да чы нен ні да свай го 

сяб ра-нар ка ма на адзін са спа-
жыў цоў «спай су» (ра зам ку ры-
лі) — рас па ла са ваў на жом, каб 
па ці ка віц ца, ці не з'яў ля ец ца той 
бія ро ба там. А по тым і ся бе за-
ад но пра ве рыў, зра біў шы сэ пу-
ку (ці ха ра кі ры) — вы ва ліў свае 
вант ро бы з жы ва та і па чаў іх раз-
гляд ваць.

Ка ля баль ніц ця пер ня рэд ка 
мож на су стрэць ма ла ле так, якія 
про сяць гро шай, — гэ та нар ка-
ма ны.

— Дзя дзеч ка (цё тач ка)! Дай-
це коль кі гро шай — га ла даю!

Яны ўця ка юць це раз плот з 
нар ка ла гіч ных ад дзя лен няў, 
жаб ру юць, каб на быць до зу, а 
по тым — зноў у баль ні цу.

Тра ге дыя ў тым, што ў та кіх 
пад лет каў за леж насць ад нар-
ко ты каў ужо сфар мі ра ва ла ся, і 
фі нал праг на зу ец ца ад ноль ка-
вы: пе ра да зі роў ка — і ў леп шы 
свет…

Іх вы ра та ван не нель га ўскла-
даць толь кі на баць коў, бо гэ та 
не мае сэн су ў боль шас ці вы-
пад каў.

Зна ё мы ўрач са джаў сы на на 
лан цуг і пры чэп лі ваў да ра ды я-
та ра на руч ні ка мі. Не да па маг ло. 
Вы зва ле ны праз ме сяц, ён ад ра-
зу за гі нуў ад пе ра да зі роў кі.

Ле тась на ад ным з тэ ле фо ру-
маў пра ва слаў ны свя тар П. Смір-
ноў пра па на ваў «бам біць опі ум-
ныя план та цыі Аф га ні ста на».

Вя до ма, што нар кат ра фік ла-
бі ру юць шмат лі кія між на род-

ныя струк ту ры, і та кі ме тад на ў-
рад ці зной дзе пад трым ку. Але 
бяс кон ца здзіў ляе тое, што ча ла-
вец тва за сво і ла кос мас, здзейс-
ні ла не ве ра год нае — па лё ты 
на Ме сяц, а вось па ка раць па 
мак сі му ме па стаў шчы коў і рас-
паў сюдж валь ні каў «спай саў» ды 
«ма рак» — усё яшчэ сла бо. Быц-
цам не ба чаць, што ро біц ца пад 
но сам, не мо гуць даць ім ра ды. 
У шмат якіх кра і нах све ту, тым 
не менш, за рас паў сюдж ван не 
і ган даль «нар ка той» вы но сяць 
пры су ды ад вель мі пра цяг лых 
тэр мі наў зня во лен ня да смя рот-
ных. У Кі таі, Сін га пу ры, Іра не і 
мно гіх ін шых кра і нах. Гэ так жа, 
як, ска жам, за пе да фі лію і г. д.

Пар ла мент на шай кра і ны абя-
цае ўдас ка на ліць за ка на даў ства 
су праць нар кат ра фі ку ў больш 
жорст кім кі рун ку. Даў но трэ ба. 
Па свед чан нях су пра цоў ні каў 
ад дзе лаў па ба раць бе з нар ка-
ма ні яй, амаль у кож ным шмат-
ква тэр ным до ме ў га ра дах кра і-
ны ўжо ёсць ад на-дзве ква тэ ры, 
дзе ганд лю юць нар ко ты ка мі ці 
ўжы ва юць іх. У вы ні ку не бяс пе ка 
рас паў сюдж ва ец ца не толь кі на 
гэ ты дом, але і на ўвесь ра ён.

Кож ны з нас су ты ка ец ца з 
уплы вам нар ка ма ніі на на ша жыц-

цё. Не як не за ўваж на яна ўвай шла 
ў на шу паў ся дзён насць. Хто з нас 
не су стра каў ма ла дых лю дзей з 
дзіў ным по зір кам і не адэ кват ны-
мі па во дзі на мі? Мы па куль яшчэ 
не асэн соў ва ем да кан ца ўсёй 
не бяс пе кі та кіх су стрэч…

У ба раць бу су праць нар ка ма ніі 
па він ны ак тыў на ўклю чыц ца 

прад стаў ні кі мас тац тва, лі та ра ту-
ры, кі но. А на шай цэн зу ры вар-
та кры ху змя ніць кі ру нак і больш 
ува гі на да ваць аб ме жа ван ню 
транс ля цыі сту жак для ма ла-
дзёж най аў ды то рыі, у якіх ві да-
воч на (ці скры та!) ука ра ня ец ца 
ў пад свя до масць спо саб жыц ця, 
не раз рыў на звя за ны з нар ко ты-
ка мі і ал ка го лем.

Без умоў на, вар та спя шац ца. 
Коль касць нар ка ма наў рас це. І 
не трэ ба ду маць, што гэ та «не 
на шы дзе ці». І не вар та цы ры-
мо ніц ца і азі рац ца на сла ву тую 
па літ ка рэкт насць.

Нар ка ды ле ры па він ны атрым-
лі ваць са мыя жорст кія па ка ран-
ні — аж да смя рот на га. Як-не будзь 
пе ра жы вём іс тэ рыч ны віск лі бе-
ра лаў і іх аген таў уплы ву.

Па дзеі ня даў ніх дзён га во раць 
са мі за ся бе: на ват Еў ро па па чы-
нае абу джац ца ад ле вых ідэй. Та-
му свед чаць, на прык лад, па дзеі ў 
Фран цыі, дзе ле выя губ ля юць ула-
ду, а ў шмат лі кіх га ра дах вы бар-
шчы кі га ла су юць за пра вы сек тар 
і яго лі да ра — Ма рын Ле Пэн.

Так са ма сур' ёз на па ды хо-
дзяць апош нім ча сам да гэ тай 
над звы чай ак ту аль най праб ле-
мы ў Швей ца рыі, Ву гор шчы не, 
Фін лян дыі.

Мяр кую, і бе ла ру сы, ка лі пры-
муць адэ кват ныя ме ры су праць 
сла ву та га лі бе ра ліз му і муль ты-
куль ту ра ліз му і іх на ступ стваў, 
пры му сяць толь кі па ва жаць ся-
бе. Інакш лю бую кра і ну мож на 
за ха піць і зні шчыць яе эт ніч ны 
рэ сурс не тан ка мі і са ма лё та мі ды 
ўво дам вай скоў цаў. Мож на прос-
та на вад ніць які мі дроб нень кі мі 
«мар ка мі» — амаль без ва гі, якія 
не аб ду ма на кла дуц ца дур ня мі пад 
язык. Над гэ тым і вар та за ду мац-
ца. І не ад клад на дзей ні чаць.

Калі пра ва ахоў ні кі ве да юць, 
з-за якіх ме жаў да нас плы вуць 
нар ко ты кі, ча му не пры ма юць ад-
па вед ныя ме ры?

Мі лі цыя па він на дзей ні чаць на 
апя рэ джан не, але гэ та ім да зво-
ляць зра біць больш дас ка на лыя 
за ко ны. Урэш це са міх нар ка ма-
наў вар та за трым лі ваць тут жа 
ў пры то нах і прымяняць да іх 
жорст кія ме ры па ка ран ня.

«Па ра!» — як ка за лі ў кры тыч-
ных сі ту а цы ях ста ра жыт ныя ге роі 
Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, узя тыя, 
да рэ чы, з рэ аль ных гіс та рыч ных 
па дзей.

І нам — па ра!
Юры СТАН КЕ ВІЧ 
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ГА РА СКОП
СТРЫ ЖАК НА МАЙ 

Па вод ле слоў ге не раль на га 
ды рэк та ра ААТ «Лід скае пі ва» 
Аў дры у са МІК ШЫ СА, ры нак пі-
ва ска ра ціў ся ле тась на 3 пра-
цэн ты, ад нак кам па нія пра дэ-
ман стра ва ла рост про да жу на 
ўзроў ні амаль 10 пра цэн таў. У 
ка тэ го рыі «квас» на ай чын ным 
рын ку кам па нія па кі дае за са-
бой до лю ў 60 пра цэн таў. Та кое 
лі дар ства за хоў ва ец ца ўжо сем 
га доў за пар. Ле тась «Лід скае 
пі ва» па ра да ва ла спа жыў ца і 
шэ ра гам на ві нак: пі вам Koronet 
і Sandels, на по ямі «Усе ві та мі-
ны» са сма кам «гра нат», Angry 
Bіrds Paradіse, Dynamі: t Juіce, 
как тэй лем Cuba Lіbre.

— Сё ле та мы так са ма бу дзем 
раз ві вац ца і рас ці: ін вес ты цыі ў 
вы твор часць і ла гіс ты ку скла-
дуць пры клад на 10 млн еў ра, — 
ка жа спа дар Мік шыс. — У са мы 
блі жэй шы час па ра ду ем ама та-
раў на шай мар кі но вы мі рэ цэп-
та мі пі ва. Гэ та но вая ка тэ го рыя 
для бе ла рус кіх пі ва вар ных прад-
пры ем стваў — «краф та вае» пі-
ва. Яго яшчэ на зы ва юць ра мес-
ным, або «пі вам май стра», бо 
яно ва рыц ца не вя лі кі мі пар ты я мі 
па тра ды цый най тэх на ло гіі з да-
да ван нем не тра ды цый ных ін грэ-
ды ен таў, якія ўзмац ня юць, па-
ляп ша юць смак і якасць пі ва…

У ста ліч ных гі пер мар ке тах 
ужо мож на на быць пер шыя 
«крафт»-на він кі — пі ва «Лід-
скае» і «Ве чар у Бру ге». Абедз ве 
мар кі ма юць аб ме жа ва ны «ты-
раж». Іх ства раль нік, га лоў ны 
пі ва вар кам па ніі Дзміт рый Ні чы-
пар ка жа, што «краф та вае» пі ва 
«Лід скае» — гэ та ін тэр прэ та цыя 
пі ва «Ба вар скае», якое ва ры ла 
ў ХІХ ста год дзі сям'я Пуп ко, за-
сна валь ні каў Лід ска га за во да. 
«Ве чар у Бру ге» — па сут нас ці, 
бель гій скае пі ва з гар ма ніч ным 
спа лу чэн нем хмель най го ры чы 
і віш нё ва га сма ку. На яго ства-
рэн не Дзміт рыя на тхні ла ву чо ба 
ў Скан ды наў скай ака дэ міі пі ва-
ва рэн ня, пад час якой ён па зна-
ё міў ся з бель гій скім тра ды цый-
ным фрук то вым лам бі кам.

Не вя лі кія пар тыі «краф та ва-
га» пі ва пла ну ец ца аб наў ляць 
кож ныя паў го да.

Да рэ чы, гэ та не ўсё. ААТ «Лід-
скае пі ва» і су свет ны лі дар пі ва-
ва рэн ня Warsteіner Іnternatіonal 
KG пад пі са лі па гад нен не аб 
су пра цоў ніц тве. Ня мец кая кам-
па нія да ве ры ла бе ла рус ка му 
прад пры ем ству вы раб і рэа лі-
за цыю пі ва прэ мі ум-сег мен та 
Warsteіner Premіum Verum. Та-
кім чы нам, ААТ «Лід скае пі ва» 
ста ла 3-м за во дам у све це, які 

вы раб ляе пі ва Warsteіner па лі-
цэн зіі.

— Пі ва Warsteіner вы раб ля-
ец ца па ары гі наль най тэх на ло-
гіі ў ад па вед нас ці з ня мец кім 
«За ко нам аб чыс ці ні пі ва ва-
рэн ня 1516 го да», — ска заў на 
прэс-кан фе рэн цыі ў Мін ску тэх-
ніч ны ды рэк тар па між на род-
ных пра ек тах Warsteіner То мас 
НЁС НЕР. — Якасць на ша га пра-
дук ту па він на быць адзі най ва 
ўсім све це, та му мы прад' яў ля ем 
стро гія па тра ба ван ні і да пра цэ су 
вы твор час ці, і да кож на га ін грэ-
ды ен ту. «Лід кае пі ва» поў нас-
цю ад па вя дае ўсім не аб ход ным 
тэх на ла гіч ным па каз чы кам для 
вы твор час ці са праўд на га сма ку 
Warsteіner Premіum Verum.

У вы твор час ці лі цэн зій на га 
пра дук ту вы ка рыс тоў ва юц ца 
бе ла рус кія і ня мец кія ін грэ ды ен-
ты. Ва да з ар тэ зі ян скай свід ра-
ві ны пра хо дзіць не каль кі эта паў 
змяк чэн ня. Со лад ад бі раў ся ААТ 
«Бел со лад» па спец па тра ба ван-
нях кам па ніі Warsteіner. Су месь 
хме ляў га ту ец ца не па срэд на на 
за вод зе ў го ра дзе Варш тайн. 
Дрож джы так са ма да стаў ля юц-
ца з Гер ма ніі.

Кам па нія Warsteіner вось ужо 
260 га доў (а гэ та дзе вяць па ка-
лен няў за пар) ва рыць пі ва па ся-
мей ным рэ цэп це. Но вы пра дукт 
у сег мен це Іnternatіonal Premіum 
ужо мож на на быць у ста ліч ных 
гі пер мар ке тах (рэ ка мен да ва-
ны кошт ад ной бу тэль кі — ка ля 
22 ты сяч руб лёў).

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Сядзі і глядзіСядзі і глядзі  ��

ХМЕЛЬ НАЯ ГО РЫЧ
З ВІШ НЁ ВЫМ СМА КАМ 

Роздум пісьменнікаРоздум пісьменніка  ��

Мі ну лы год ака заў ся леп шым для ААТ «Лід скае пі ва» 
за ўсю гіс то рыю іс на ван ня за во да. Ня гле дзя чы на тое, 
што піў ная га лі на ў цэ лым зна хо дзіц ца ў стаг на цыі, 
прад пры ем ства асво і ла чар го вы транш ін вес ты цый 
у па ме ры 5,5 млн еў ра для раз віц ця вы твор час ці і ла гіс ты кі. 
У вы ні ку вы рас лі аб' ёмы рэа лі за цыі пі ва, без ал ка голь ных 
на по яў і ва ды, а так са ма экс парт пі ва і ква су.

Коль касць нар ка ма наў рас це.
І не трэ ба ду маць, што гэ та «не на шы дзе ці»

ПА РА? ПА РА!´ ´


