
Ра ні ца 
ба дзё ра га на строю

Ужо на гэ тым тыд ні тэ ле ка нал АНТ 

пра па на ваў гле да чам аб ноў ле ную 

пра гра му «На ша ра ні ца», якая іс тот на 

змя ні ла афарм лен не і кан цэп цыю.

«Ця пер гэ та не «тэ ле ча со піс», а ін фар-

ма цый на-за баў ляль на-па зна валь ны ка-

нал», — га во раць у пра грам най ды рэк цыі 

АНТ. «На ша ра ні ца» да та го ж зды ма ец ца 

ў цал кам но вай сту дыі «100 мет раў», якая 

аб ста ля ва ная най су час най тэх ні кай, уклю-

ча ю чы плаз мен ны смарт-эк ран і ка ме ры з 

маг чы мас цю зды мак пад уль тра шы ро кім 

вуг лом, якія да зва ля юць ства рыць эфект 

пры сут нас ці гле да ча не па срэд на ў сту-

дыі.

У ад фар ма та ва най пра гра ме част ко-

ва за ха ва ец ца звык лы на бор сю жэ таў і 

тэм, але так са ма з'я віц ца шэ раг све жых 

ін фар ма цый на-за баў ляль ных руб рык. 

Так са ма ў ра ніш нім эфі ры ўжо змя ні лі-

ся па ры вя ду чых, пер шы стар та ваў тан-

дэм Аляк санд ра Ся рэб ра ні ка ва і Тац ця ны 

Руда коў скай.

За ма лёў кі 
на тэ му ра дзі мы

Твор чая гру па тэ ле-

ка на ла АНТ па ча ла 

ра бо ту над чар го вай 

се ры яй са цы яль на га 

пра ек та «Бе ла русь. 

Ма лая ра дзі ма».

Між пра грам ныя ро лі кі, 

пры све ча ныя тра ды цы ям, 

вы то кам, вы дат ным зем-

ля кам, за ха ван ню па мя ці 

і ду хоў най су вя зі па між 

роз ны мі па ка лен ня мі, з'я-

ві лі ся ў эфі ры яшчэ ў па-

чат ку го да і знай шлі сваю 

ўдзяч ную аў ды то рыю як у 

эфі ры, так і ў ін тэр нэ це, 

а так са ма атры ма лі пры-

знан не пра фе сі я на лаў на 

між на род ным фес ты ва-

лі рэ кла мы «Бе лы квад-

рат».

Уся го ў се рыі іх бу дзе сем, і фі наль ны 

акорд, у якім бу дуць і дра ма, і хэ пі-энд, і 

ра дзі ма, і су ай чын ні кі, аў та ры абя ца юць 

зра біць асаб лі ва яр кім і за па мі наль ным: 

«Гэ та га яшчэ не бы ло на бе ла рус кім тэ ле-

ба чан ні». І за пэў ні ва юць, што тэ ма ма лой 

ра дзі мы пра цяг нец ца ў но вых пра ек тах, 

і не толь кі ў 2018 го дзе.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

12 кастрычніка 2018 г.
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Жвір 
по бач 

з му ра гом
Што ты дзень 

у эфі ры тэ ле ка на ла 

«Бе ла русь 3» 

тэ ле вік та ры на 

«Раз маў ля ем 

па-бе ла рус ку». 

Для та го каб стаць 

яе ўдзель ні ка мі, 

не аб ход на зай сці 

на сайт tvrgоmеl.bу 

або 3bеlаrus.bу і праз 

ба нер «Раз маў ля ем 

па-бе ла рус ку» 

за поў ніць за яў ку 

на ка ман ду з трох 

ча ла век. Ну, 

а пра ве рыць сваё 

ве дан не род най 

мо вы пас ля та го, 

як пра гра ма 

вый шла ў эфір, 

мож на з да па мо гай 

«Звяз ды». Ці ве да лі 

вы, што:

па да́  так — аба вяз ко вы 

збор з прад пры ем стваў і на-

сель ніц тва;

жві́ р — буй на зяр ніс ты 

пя сок;

му ро ́ г — су ха доль ная 

тра ва;

са е́ та — тон кае сук но;

як па пі са ным — 1) бой-

ка, глад ка, без за пін кі га-

ва рыць; 2) так, як пла на-

ва ла ся, без не ча ка нас цяў. 

Бе ла рус кія ад па вед ні кі: як 

рэ пу грыз ці, як па но тах. 

Рус кія: как по но там, как по 

мас лу;

хоць воў кам вый — пра 

цяж кае, без вы ход нае ста но-

ві шча. Бе ла ру сы яшчэ ска-

жуць: хоць плач, хоць гвал ту 

кры чы, хоць рэп ку спя вай. 

Рус кія: хоть ка ра ул кричи, 

хоть ложись и помирай.

Паў то ры вы пус каў тэ-

ле вік та ры ны — у ра ніш-

нім эфі ры «Бе ла русь 3» 

кож ную су боту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

«Асця рож на, дзве ры за чы ня юц ца!»

TV1000, 15—19 каст рыч ні ка

Ма ла дая бры тан ка Хе лен Ку і лі спус ка ец ца ў мет ро, каб па-

ехаць да до му, і тут... на ра джа юц ца два па ра лель ныя су све ты: у 

ад ным жан чы на па спя вае сес ці ў цяг нік, у дру гім — не. Дзве ры 

цяг ні ка ні бы ста но вяц ца пра пуск ным шлю зам у два зу сім роз ныя 

жыц ці. У пер шым яна ло віць свай го бой фрэн да на здра дзе, у 

дру гім — ло віць так сі, але ста но віц ца ах вя рай ра ба ван ня і вы-

му ша ная звяр нуц ца ў шпі таль...

«Му лен Руж»

8 ка нал, 17 каст рыч ні ка

Па рыж, 1899 год, зна ка мі ты нач ны клуб «Му лен Руж», 

дзе ў шы коў ных ін тэр' ерах спа лу ча юц ца шоу і бар дэль, 

вя лі кія гро шы і вы со кае мас тац тва. За схіль насць кур-

ты зан кі Са цін спа бор ні ча юць бед ны, але та ле на ві ты 

пісь мен нік Крыс ці ян і ба га ты ды ўплы во вы гер цаг. І што 

з та го, што адзі ны рэ аль ны пер са наж тут — мас так Ту луз-Лат рэк, ка лі мю зікл атры маў ся та кі ві до-

вішч ны і дра ма тыч ны, што за ра біў два «Ос ка ры» і тры «За ла тыя гло бу сы»?

«Ве ру — не ве ру»

«Бе ла русь 2», з 19 каст рыч ні ка

Тэ ле вя ду чы Анд рэй Бед ня коў на вед вае роз ныя кра і ны све-

ту і шу кае ў кож ных са мыя дзіў ныя ку точ кі, дзе ні хто і ні ко лі 

ра ней не быў, а па ра лель на пра во дзіць экс клю зіў ныя эк скур сіі 

па ці ка вых га ра дах і мяс тэч ках са шмат вя ко вай гіс то ры яй. Пра 

кож нае з гэ тых мес цаў вя ду чы рас каз вае пяць за хап ляль ных 

гіс то рый, але ад на з іх не ад па вя дае рэ аль нас ці з пер ша га да 

апош ня га сло ва, і гле да чам пра па ну ец ца ад га даць, што з рас-

ка за на га праў да, а што вы дум ка.

«Брус Усё ма гут ны»

ТБ3, 19 каст рыч ні ка

Брус Но лан — аў тар за баў ных сю жэ таў тэ ле на він, 

які, зрэш ты, не ці ка віц ца ні ра бо тай, ні ўлас най дзяў-

чы най Грэйс, а толь кі ма рыць уз няц ца па кар' ер най 

лес ві цы і стаць зна ка мі тым вя ду чым. На ту раль на, 

ка лі Бру са зваль ня юць, гэ та ста но віц ца вя ліз ным 

ра ча ра ван нем і да дат ко вай пры чы най па скар дзіц ца 

на на ка на ва ны Бо гам лёс. Гэ тыя скар гі ўрэш це так 

да пяк лі Бо га, што той пра па ноў вае Бру су па мя ня ца 

мес ца мі на ты дзень і пра ве рыць, ці здо лее той з су пер здоль нас ця мі змя ніць свет да леп ша га.

«Шыр лі-мыр лі»

АНТ, 21 каст рыч ні ка

Не каль кі бра тоў-бліз нят не ба чы лі ся з на ра джэн-

ня. Ад на го з іх не маў лём пад кі ну лі ў цы ган скі та бар, 

дру гі га да ваў ся ў дзі ця чым до ме і стаў су свет на 

вя до мым му зы кам з яў рэй скім імем, трэ ця га вы-

хоў ва ла род ная цёт ка, і ця пер ён — афе рыст між на-

род на га маш та бу. Ме на ві та ён вы кра дае з-пад но са 

спец служ баў і ма фіі най буй ней шы ў све це ал маз 

«Вы ра та валь нік Ра сіі». Па чы на ец ца па ля ван не на 

мах ля ра, але ка го ла віць, ка лі ў ад ным мес цы ў 

адзін час збі ра юц ца ад ра зу не каль кі пер са на жаў, 

па доб ных як дзве кроп лі ва ды?!

Пад ве дзе ны вы ні кі 7-га чэм-

пі я на ту све ту па ша шач най кам-

па зі цыі па да мач ных праб ле мах 

(PWCP — VІІ), які пра во дзіў ся 

па пяці раз дзе лах у шаш кі-100. 

Пе ра мож цам вый шаў бе ла рус кі 

май стар Ры гор Краў цоў, які здо-

леў апя рэ дзіць шэ раг грос май-

страў. Па гля дзі це адзін з яго тво-

раў. Тэ ма раз дзе ла — не менш 

трох уда раў на боль шасць.

№ 66

Бе лыя прос тыя шаш кі: 8, 

11, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 

43, 44, 49. Бе лыя дам кі: 3 (14). 

Чор ныя прос тыя шаш кі: 2, 7, 

10, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 42. 

Чор ныя дам кі: 26, 48 (13). Пра-

со чым за пры га жос цю ра шэн ня: 

38, 28, 33, 1, 43, 14, 18, 6, 50 x

Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну ем яшчэ ад ну кам па-

зі цыю Ры го ра Краў цо ва, скла-

дзе ную ў 1982 го дзе, якая бы-

ла пер шай пуб лі ка цы яй та ле-

на ві та га май стра. Ці ка ва што 

гэ тую ж кам па зі цыю паў та ры лі 

ін шыя ша шач ныя скла даль ні кі з 

ін тэр ва лам у 7 і 11 га доў.

№ 67

Бе лыя прос тыя шаш кі: a1, 

a5, b4, f2, f6, g7 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: c3, 

d2, d4, d6, h2, h4 (6)

На па чат ку ве рас ня ў аг ра-

га рад ку Па рэч ча (Гро дзен скі 

ра ён) ад быў ся XVІІ чэм пі я нат 

Еў ро пы па шаш ках-100 ся род 

ве тэ ра наў. Ша шыс ты спа бор-

ні ча лі ў трох пра гра мах — з 

кла січ ным кант ро лем, у бліц і ў 

хут кай гуль ні. Па спя хо ва вы сту-

пі лі прад стаў ні кі на шай кра і ны. 

У жа но чым за лі ку ва ўсіх трох 

пра гра мах за ла тыя ме да лі за ва-

я ва ла між на род ны грос май стар 

Іры на Па шке віч. Чэм пі ё нам Еў-

ро пы ў хут кай гуль ні (50+) стаў 

Ві таль Ва ру шы ла, які па дзя ліў 

1-2 мес цы ў асноў ным за лі ку.

Для са ма стой на га ра шэн ня 

ў шаш кі-100 пра па ну юц ца кам-

па зі цыі, скла дзе ныя вя ду чым 

адзе ла.

№ 68

Бе лыя прос тыя шаш кі: 20, 

24, 29, 40, 42, 48, 50 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 32 (7)

№ 69

Бе лыя прос тыя шаш кі: 20, 

32, 34, 38, 39, 40, 48 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 11, 

12, 13, 15, 21, 22, 23 (7)

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па чы-

на юць і вый гра юць.

Проз ві шчы чы та чоў, якія да-

шлюць пра віль ныя ад ка зы, бу-

дуць апуб лі ка ва ныя.

Анонс: з 11 да 17 каст рыч ні-

ка ў Мін ску (РЦАП па шах ма тах 

і шаш ках, вул. К. Марк са, 10, 

4-ы па верх) прой дзе пер шая лі-

га чэм пі я на ту Бе ла ру сі па шаш-

ках-100.

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-

пуск № 72 ад 28.09.2018 го да.

№ 63 dc3, ec1, cb4, ca7, 

ag1+

№ 64 ed6, hg5, ef4, fh6, 

hd2+

№ 65 1.2823 1939 2.5030 

3533 3.3748+

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 

В. Ду да рэ віч (в. Но вая Мыш Ба-

ра на віц ка га ра ё на), Ф. Кар пей 

(Мя дзел), В. Стат ке віч (п. Зя-

ле ны Бор Іва цэ віц ка га ра ё на), 

В. Пань ко (Ка мя нец), І. Ана-

ніч (Грод на), А. Шур пін (Івя-

нец), В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на), 

П. і В. Шуль гі, А. Ліць ві наў (усе 

Мінск), В. Таў ка чоў (Клі ма віц-

кі ра ён), В. Бан да рык (Мін скі 

раён).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка-

га, 10А, 220013, г . Мінск, e-maіl: 

іnfo@zvіazda.by, або vorush@

yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

Ш А Ш К І 
(«ЗВЯЗ ДА») Вы пуск № 73


