
«Чар кес»

«Куль ту ра», 21 ве рас ня

Ці мно га іар дан скіх філь маў вы ве да е це? Не, на ват не так: 

ці ве да е це вы філь мы вы твор час ці Іар да ніі? Ка лі ад каз ад-

моў ны, ёсць шанц вы пра віць сі ту а цыю з да па мо гай ка на ла 

«Куль ту ра». Дра ма 2010 го да рас каз вае пра па дзеі на шмат 

ра ней ша га ча су: 1900-ы, на асман скіх зем лях з'яў ля ец ца ўсё 

больш чар кес кіх эміг ран таў і, зда ец ца, адзі нае, што мо жа 

пра ду хі ліць кры ва выя су тыч кі — ка хан не юна ка і дзяў чы ны 

з дзвюх та кіх роз ных куль тур...

«Го лас. 60+»

АНТ, з 21 ве рас ня

Ад но з са мых вя до мых та лент-шоу ча ка на даб ра ла ся да 

ўзрос та вай ні шы — аў ды то рыі ста ла га ве ку. Прэм' е ра ра сій-

скай адап та цыі га ланд ска га ва каль на га тэ ле кон кур су The 

Voіce Senіor, да рэчы, ад бу дзец ца амаль ад на ча со ва з за-

пус кам ары гі наль на га пра ек та. На стаў ні ка мі ў «пен сій ным» 

го ла се ста лі вя до мыя вы ка наў цы Ле а нід Агу цін, Ва ле рый 

Ме ла дзе, Пе ла гея і Леў Ле шчан ка, а ўдзел у па пя рэд ніх 

пра слу хоў ван нях ся род со цень ін шых кан ды да таў узяў, на прык лад, бе ла рус кі спя вак Аляк сандр 

Са ла ду ха (спой лер: яго не ўзя лі).

«Чароўная Та ма ра»

TV1000, 20—23 ве рас ня

Фільм зня ты па вод ле ко мік са, у сваю чар гу за сна ва на га 

на кла січ ным анг лій скім ра ма не, і рас каз вае пра жур на ліст-

ку Та ма ру, якая ра ней бы ла не над та пры ваб ная і даў га но-

сая, ад нак пас ля плас тыч най апе ра цыі ста ла над звы чай най 

пры га жу няй. У но вым воб ра зе дзяў чы на вяр та ец ца ў род ную 

вёс ку, дзе жы вуць у асноў ным ле ту цен ныя пісь мен ні кі і дзе 

за вар ва ец ца ра ман тыч ная ка ша, шчод ра пры праў ле ная роз ны мі га тун ка мі бры тан ска га гу ма ру, 

ад тон кай іро ніі да фар су.

«На ро джа ная зор кай»

«Бе ла русь 3», з 18 ве рас ня

Ге ра і ня 12-се рый най му зыч най рэт ра-ме лад ра мы, зроб ле-

най у ан ту ра жы 50—60-х га доў мі ну ла га ста год дзя, — спя вач-

ка Клаў дзія Ко валь, гэт кі збор ны воб раз, у якім угад ва юц ца 

ры сы Эдзі ты П'е хі, Аі ды Вя дзі шча вай, Та ма ры Мі ян са ра вай 

ды ін шых па пу ляр ных ар тыс так та го ча су. Як і мно гім з гэ-

тых пра та ты паў, поль скай сту дэнт цы Клаў дзіі па шан ца ва ла 

су стрэць свай го Піг ма лі ё на — кам па зі та ра Паў ла Ша хоў-

ска га, — ад нак дзе ля пос пе ху і сла вы да вя ло ся ах вя ра ваць 

аса біс тым шчас цем...

«Кан ту жа ны, або Уро кі пла ван ня 
воль ным сты лем»

«МІР», 23 ве рас ня

Плы вец Ар цём Са вуш кін пас ля сур' ёз най траў мы вы му-

ша ны па кі нуць спорт. Ён вяр та ец ца на ма лую ра дзі му і ба-

чыць у род ным га рад ку вя лі кія пе ра ме ны: у Па ла цы спор ту 

ця пер нач ны клуб, а на ву лі цах ста яць пад лет кі і ганд лю юць 

нар ко ты ка мі. Ар цём га то вы трэ ні ра ваць пад лет каў бяс плат-

на, ад нак ба сейн даў но на ле жыць мяс цо ва му біз нес ме ну, і 

та ды спарт смен па чы нае сваю «ак цыю пра тэс ту» і ву чыць 

хлоп цаў пла ваць прос та ў ра цэ.

14 верасня 2018 г.



Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі   ТА КІЯ НЕ ЗВЫ ЧАЙ НЫЯШАХ МАТ НЫ ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБКЛУБ Вы пуск № 51

1316 1

Ва ло га 
на пад вя чо рак

Што ты дзень у эфі ры тэ-

ле ка на ла «Бе ла русь 3» 

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 tvrgomel.by або 

3belarus.by 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:

пад вя чо рак — ежа для 

спа жы ван ня па між абе дам і 

вя чэ рай;

тлум — шум, су мят ня;

зры наць — скі даць, зваль-

ваць уніз;

ва ́ дзіць (разм.) — шко-

дзіць, пе ра шка джаць;

ва ло га (уста рэл.) — 

поліўка з ма ла ка, раз ве дзе-

на га ва дой;

дзя доў нік — за рас нік дзя-

доў — пус та зел ля з ка лю чым 

ліс цем;

хоць ка сой ка сі — вель мі 

шмат не ча га, у вя лі кай коль-

кас ці (бе ла рус кія сі но ні мы: 

як іг лі цы ў ба ры, як на се я на; 

рус кія адпаведнікі: видимо-

невидимо, ку ры не клю ют);

дзі ву да вац ца — вель мі 

моц на з не ча га дзі віц ца, не-

ча му здзіў ляц ца (бе ла ру сы 

яшчэ ска жуць: ра зяў ляць рот, 

ра біць вя лі кія во чы; рус кія: де-

лать большие гла за).

Для тых, хто раз ва жае пра 

свой удзел у тэ ле пра гра ме, 

на га да ем: каб стаць удзель-

ні ка мі, не аб ход на зай сці на 

сайт http://tvrgomel.by або 

http://3belarus.by 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. 

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 бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на IV квар тал або ІI паў год дзе 2018 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на  IV квар тал або ІI паў год дзе 2018 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«Cа «Звяз дою» не за мерз неш!»
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або ІІ паў год-

дзе 2018 го да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це 
да 10 каст рыч ні ка 2018 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 
220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а.

Ся род пад піс чы каў 11.10.2018 го да бу дуць ра зы-
гра ны 7 цеп ла вен ты ля та раў Normann і су пер прыз — 
ЭЛЕКТ РА КА МІН ELECTROLUX. Вы ні кі бу дуць апуб лі-
ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 21.10.2018 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 
31.12.2018 г. пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал 
або ІІ паў год дзе 2018 го да і паш пар та. Пас ля 31 снеж ня вы да ча пры зоў 
спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най 
гуль ні «Са «Звяз дою» не за мерз неш!» чы тай це ў ну ма ры га зе ты «Звяз да» 
ад 4 ве рас ня 2018 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 05.09.2018 па 31.12.2018.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3366 ад 27.08.2018 г., вы да дзе на 
Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

На ве даць усёй сям' ёй кан-

цэрт кла січ най му зы кі і пры гэ-

тым не пе ра жы ваць, як бу дзе 

па во дзіць ся бе дзі ця ў за ле? 

Лёг ка! 15 ве рас ня тэ ле ка нал 

«Бе ла русь 3» прад ста віць гле-

да чам но вы му зыч ны спец пра-

ект «Кла сі ка — гэ та клас на!», 

ство ра ны су мес на Бел тэ ле-

ра дыё кам па ні яй і Бе ла рус кай 

дзяр жаў най фі лар мо ні яй.

На са мрэч цыкл за баў ляль на-

аду ка цый ных пра грам для дзя-

цей «Кла сі ка — гэ та клас на!» 

ды ры жор Яў ген Буш коў пры-

ду маў яшчэ ў 2010 го дзе. Кан-

цэр ты, на якіх аў тар вы сту паў 

яшчэ і ў якас ці апа вя даль ні ка, 

атры ма лі ся на са мрэч уні каль-

ныя, бо ма лень кіх слу ха чоў на 

іх не пры му ша лі слу хаць кла-

січ ную му зы ку, а ў лёг кай, да-

ступ най і за хап ляль най фор ме 

пра па ноў ва лі блі жэй па зна ё міц-

ца з яе сак рэ та мі. І вось сё ле та 

ўпер шы ню ў са май вя лі кай сту-

дыі БТРК Дзяр жаў ны ка мер ны 

ар кестр Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 

яго га лоў ны ды ры жор — за слу-

жа ны ар тыст Ра сіі Яў ген Буш-

коў — за пі са лі для слу ха чоў ва 

ўзрос це 3-10 га доў тво ры з пра-

грам «Кла сі ка — гэ та клас на!». 

Пры гэ тым дзе ці пры сут ні ча лі ў 

сту дыі зу сім не ў якас ці гас цей, 

а паў дзель ні ча лі ў вы ка нан ні не-

ка то рых кам па зі цый, «агуч ва -

ючы» ге ро яў му зыч ных тво раў.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

ЧАС 
ДЛЯ КЛА СІ КІЗа вер шым зна ём ства з вы-

ні ка мі між на род на га юбі лей на-

га кон кур су «Вік тар Зай цаў — 

50», якое па ча лі ў мі ну лым 

вы пус ку.

У раз дзе ле ка а пе ра тыў-

ных ма таў у 2 ха ды (70 за дач 

46 аў та раў з 13 кра ін) пры зы 

раз мер ка ва лі ся так: І — Ана-

толь Скрып нік (Ра сія); ІІ — Вік-

тар Вол чак (Бе ла русь); ІІІ — Ва-

ле рый Гу раў (Ра сія); ІV — Са-

лман Джа ва дза дэ, Ві да дзі За-

ма наў (Азер бай джан), Ва дзім 

Ві на ку раў (Ра сія). Га на ро выя 

вод гу кі: І — Вік тар Ча піж ны 

(Ра сія); ІІ — Ві таль Ме дзін цаў 

(Ра сія); ІІІ — Мі ка лай Чар няў скі, 

Ва ле рый Се мя нен ка (Укра і на); 

ІV — Час лаў Яку боў скі (Бе ла-

русь). Па хваль ныя вод гу кі: 

І — Аляк сей Іву нін, Аляк сандр 

Панк раць еў (Ра сія); ІІ — Янаш 

Цзак (Венг рыя); ІІІ і ІV — Мі ко ла 

Ва сюч ка, Аляк сандр Дзе раў чук 

(Укра і на); V — Час лаў Яку боў-

скі (Бе ла русь).

Ка ап ма ты ў 3 ха ды (51 за да-

ча 41 аў та ра з 11 кра ін). Пры зы: 

І — Мі ка лай Ка лес нік, Ва ле рый 

Се мя нен ка; ІІ — Ва сіль Кры жа-

ніў скі (усе — Укра і на); ІІІ — Ва-

ле рый Гу раў (Ра сія). Га на ро-

выя вод гу кі: І — Хор хэ Кап рас 

(Ар ген ці на); ІІ — Свен Тром лер 

(Гер ма нія); ІІІ — Ма ры ян Фрак, 

Валь дэ мар Ту ра (Поль шча), 

Ула дзі слаў Ня фё даў (Ра сія). 

Па хваль ныя вод гу кі: І — Аляк-

сандр Дзе раў чук (Укра і на); ІІ — 

Сяр гей Гу ры но віч (Бе ла русь); 

ІІІ — Вік тар Юзюк; ІV — Мі ха-

іл Міш ко, Ва ле рый Гар бу ноў 

(усе — Укра і на); спе цы яль ны 

за «ма лют ку» — Ян Ка ва лік, 

Ім рых Бан дзух (Сла ва кія); спе-

цы яль ны за мі ні я цю ру — Эду-

ард За ру бін (Ра сія).

Ка ап ма ты ў 4-8 ха доў (56 за-

дач 32 аў та раў з 9 кра ін). Пры-

зы: І — Аляк сандр Се мя нен ка; 

ІІ — Ва ле рый Се мя нен ка; ІІІ — 

Мі ка лай Ка лес нік, Ва ле рый 

Се мя нен ка. Га на ро выя вод гу-

кі: І — Мі ка лай Ка лес нік, Ра-

ман За ла коц кі (усе — Укра і на); 

ІІ — Пет рэ Ста ёс кі; ІІІ — Злат-

ка Мі хай лос кі, Пет рэ Ста ёс кі 

(усе — Ма ке до нія); ІV — Час лаў 

Яку боў скі (Бе ла русь). Па хваль-

ныя вод гу кі: І — Дзі тэр Мю лер 

(Гер ма нія); ІІ — Аляк сей Іву нін, 

Аляк сандр Панк раць еў (Ра сія); 

ІІІ — Мір ка Дэ ген кол бэ (Гер ма-

нія); ІV — Вік тор Вол чак (Бе ла-

русь); V — Ула дзі мір Клі па чоў 

(Ра сія); спе цы яль ныя за тры 

вы яў лен чыя за да чы — Ге ор гій 

Аб ля шэў скі, Сяр гей Ба ра даў кін 

(Укра і на). У пад раз дзе ле мі ні я-

цюр: прыз — Ме чы сла вас Рым-

кус (Літ ва); га на ро выя вод гу кі: 

І — Да ні эль На ва мес кі (Сла ва-

кія); ІІ — Аляк сей Іву нін, Аляк-

сандр Панк раць еў; па хваль ныя 

вод гу кі: І і ІІ — Вік тар Жаг лоў, 

Юрый Па ра мо наў; ІІІ — Юрый 

Па ра мо наў (усе — Ра сія).

За да ча Эль ма ра Аб ду ла е-

ва (гл. дыя гра му) атры ма ла ў 

зга да ным кон кур се спе цы яль-

ны па хваль ны вод гук ся род 

двух ха до вак.

Бе лыя: Крd3, Фа8, Сd4 (3).

Чор ныя: Крd5, Сс5, пп. с6, 

е6 (4).

Мат у 2 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на 

ад рас рэ дак цыі («Звяз да», 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 

220013, г. Мінск) або на элект-

рон ны ад рас вя ду ча га ад дзе-

ла: vadіm_ne67@maіl.ru

* * *

У Маск ве прай шоў чар го вы 

Ку бак Бат він ні ка ся род ка ман-

даў кра ін СНД. У скла дзе збор-

ных бы ло па да рос лым ка пі та-

не (грос май стру або май стру) і 

па ча ты ры юныя шах ма тыс ты: 

у кож ным мат чы ка пі та ны да-

ва лі се ан сы ад на ча со вай гуль-

ні на ча ты рох дош ках ма ла дым 

са пер ні кам. Бе ла русь за ня ла 

пер шае мес ца, вый граў шы ўсе 

сем мат чаў. За на шу ка ман ду 

гу ля лі грос май стар Ула дзі слаў 

Ка ва лёў, Дзя ніс Ла за вік, Мак-

сім Ца рук, Глеб Гал кін і Ксе нія 

Зе лян цо ва.

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1.h4. Пер шы мі пра-

віль на ад ка за лі Аляк сандр Ся-

ме рыч, Вік тар Жук, Ула дзі мір 

Ізо таў, Сяр гей Цяль пук, Ва сіль 

Ка на но віч, Ігар Ана ніч.

Ва дзім ЖЫЛ КО.


