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Тры нагоды ўключыць тэлевізар

ДЗЕЛЯ ПАМЯЦІ

Тэлесеткі

Да 30-годдзя вываду савецкіх войскаў з Афганістана тэлеканал АНТ падрыхтаваў адмысловы дакументальны фільм
«Суровая памяць Афгана». Ідэя рэалізаваць такі праект
узнікла яшчэ летам мінулага года, а здымкі пачаліся ў
лістападзе і доўжыліся некалькі месяцаў.
Як расказвае аўтар фільма Тэнгіз Думбадзэ, у гэтых відэаўспамінах перапляліся лёсы розных удзельнікаў ваенных дзеянняў на
афганскай зямлі: «Адзін з такіх людзей — Віктар Шэйман, які на
працягу двух гадоў пад Кандагарам камандаваў 38-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгадай... Мы пабывалі ў Афганістане і сустрэліся з відавочцамі падзей, якія адбываліся 30 гадоў
таму. Камусьці можа падавацца неверагодным, але жыхары гэтай
краіны сёння з настальгіяй згадваюць 80-я і прысутнасць савецкіх
войскаў, бо, нягледзячы на ўсе складанасці, на той час будаваліся
школы, заводы, дарогі, у людзей была работа...»
Пра тое, як жыве Афганістан праз 30 гадоў і якім помняць яго
былыя савецкія ваеннаслужачыя і тамтэйшае мірнае насельніцтва, фільм раскажа ўжо сёння ўвечары, а таксама ў наступную
суботу — 16 лютага, у 16.20.
Вікторыя ЗАХАРАВА.
Фота пададзена тэлеканалам.

ШАШКІ

(«Звязда»)

Выпуск № 82

З 26 студзеня да 1 лютага ў
Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па шахматах і
шашках адбылася першая ліга
чэмпіянату Беларусі па шашках64 сярод мужчын і жанчын, якая
з'яўлялася адборачнай да чэмпіянату краіны. У мужчынскім
турніры 36 шашыстаў, сярод
якіх два гросмайстры і дзесяць
майстроў спорту па швейцарскай сістэме ў 9 тураў разыгралі шэсць пуцёвак у вышэйшую
лігу чэмпіянату краіны. Нягледзячы на паражэнне ў другім
туры ад чэмпіёнкі Еўропы Веры
Хвашчынскай, упэўненую перамогу ў турніры атрымаў міжнародны гросмайстар Яўген
Кандрачэнка (Гомель) — 14 ачкоў з 18 магчымых, па 12 ачкоў
набралі майстры спорту Аляксандр Маркін (Гродна), Віталь
Новікаў (Віцебск), кандыдат у
майстры Марат Леў (Слонім),
гросмайстар Вера Хвашчынская (Бабруйск) і майстар Алег
Чэпа (Мінск) — яны і сталі ўладальнікамі астатніх пяці пуцёвак
у вышэйшую лігу. У жаночым
турніры 16 удзельніц разыгралі пяць пуцёвак на павышэнне ў класе. У вышэйшую лігу
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патрапілі майстар спорту Эма
Макарэвіч (Гродна) — 10 ачкоў
з 14 магчымых, Яўгенія Швед
(1-ы разрад) — 10 ачкоў. Кандыдаты ў майстры Вікторыя
Нікалаева — 9 ачкоў, Дар'я
Нікіфарава — 9 ачкоў і Любоў
Кобрына (2-і разрад) — 9 ачкоў
(усе Мінск).
Паглядзіце цікавыя прыклады гульні.
№ 10 Р. Лысюк — Т. Кутас

Белыя простыя шашкі: с1,
с3, е1, е5, f4, g3, h2 (7)
Чорныя простыя шашкі: а3,
b8, с5, с7, е7, f8, h6 (7)
Абодва праціўнікі не заўважылі прыгожага выгрышу. Паспрабуйце адшукаць шлях да
перамогі за белых самастойна.
№ 11 А. Правідзенцаў —
М. Чэрнік
Белыя простыя шашкі: а5,
d2, е5, h2 (4)

Чорныя простыя шашкі: b6,
с7, g5, h6 (4)
1.еd6 се5 2.ас7 еf4 3. dс3?
Белыя ўпускаюць перамогу,
трэба было гуляць 3.сd8 fе3
4.df4 gе3 5.dа5+ зводзячы да
вядомага эцюда.
Для самастойнага рашэння
ў шашкі-100 прапануюцца кампазіцыі, складзеныя вядомымі
шашачнымі кампазітарамі.
№ 12 Г. Андрэеў (Латвія)
Белыя простыя шашкі: 23,
25, 28, 31, 34, 37, 40, 41 (8)
Чорныя простыя шашкі: 10,
13, 14, 20, 21, 26, 35, 39, 43 (9)
№ 13 І. Івацка (Украіна)
Белыя простыя шашкі: 21,
23, 26, 27, 28, 33, 34, 48 (8)
Чорныя простыя шашкі: 7, 9,
10, 12, 16, 17, 18, 35 (8)
Ва ўсіх пазіцыях белыя пачынаюць і выйграюць.
Проз ві шчы чы тачоў, якія
дашлюць правільныя адказы,
будуць апублікаваныя.
Анонс: 24 лютага ў 13.00
ў Мінску на вул. Жукоўскага, 9
(бібліятэка) адбудзецца спаборніцтва па рускіх шашках
сярод ветэранаў. Даведкі па
тэл. 8 (029) 9169360, Мелянец
Алена Сцяпанаўна.
Праверце свае рашэнні: выпуск № 81 ад 01.02.2019.
№ 6 1...gf4!, і белыя вымушаныя аддаць шашку, бо на

2.gh2 вартая камбінацыя 2...fg5
3.h4d4 fе3 4.df4 dе5+
№ 7 1.с3-d4 е5:с3 2.с7:е5
f6:d4 3.b6-с7 d8:b6
[ 3...b8:d6 4.е1-f2 с3:е1
5.а5:с7 d8:b6 6.g3-h4 е1:g3
7.h2:f8 ]
4.а5:с7 b8:d6 5.е1-f2 с3:е1
6.g3-h4 е1:g3 7.h2:е3 b4-с3
8.е3-с1 h8-g7 9.h4-g5+
№ 8 1.16-11 26:48 2.24-19
13:35 3.33-28 22:44 4.11:02
48:30 5.49:40 35:44 6.02:20
25:14 7.50-44+
№ 9 1.34-30 25:34 2.32-27
36:29 3.15:07 34-39 4.07-34
39:30 5.35:24+
Дакладныя адказы даслалі
С. Рашэцін (Ашмяны), В. Дударэвіч (вёска Новая Мыш Баранавіцкага раёна), Ф. Карпей
(Мядзел), У. Статкевіч (пасёлак Зялены Бор Івацэвіцкага
раёна), У. Панько (Камянец),
І. Ананіч (Гродна), А. Шурпін
(Івянец), В. Ваўчкоў (Маладзечна), П. і В. Шульгі, А. Ліцьвінаў
(усе Мінск), В. Таўкачоў (Клімавіцкі раён), В. Бандарык (Мінскі
раён).
Пішыце на адрас: газета
«Звязда», вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, 220013, г . Мінск,
е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу, або
vоrush@уаndех.ru
Віталь ВАРУШЫЛА,
майстар спорту.
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ШОУ
Як шкада, што столькі добрых роляў у кіно сыграна да нас! Магчыма, перажываючы настальгію
па савецкім кіно, так падумалі стваральнікі новага забаўляльнага музычна-гумарыстычнага
тэлепраекта Першага канала «Галоўная роля».
І прапанавалі гледачам і 12 непрафесійным акцёрам — вядомым персонам са свету музыкі,
спорту, тэлебачання, якія ўсё жыццё марылі зняцца ў кіно — здзейсніць сумеснае падарожжа па
сюжэтах і дэкарацыях любімых кінастужак — успомніць у дэталях, як здымаўся той ці іншы фільм,
што прыдумлялі «ад сябе» акцёры на здымачнай
пляцоўцы, якія песні там гучалі...

Кожны выпуск праграмы прысвечаны пэўнаму
жанру. Вядучыя Ірына Мурамцава і Павел Прылучны прапануюць удзельнікам (у іх ліку, дарэчы,
наша зямлячка Наталля Падольская) з дапамогай вопытных рэжысёраў сыграць наноў герояў
тых ці іншых дэтэктываў, меладрам, камедый,
мюзіклаў — перагледзеўшы рэтра-кадры альбо
прачытаўшы сцэнарый «з нуля». У перспектыве
мусіць вызначыцца пераможца праекта, чые таленты журы і гледачы ацэняць найвышэй. Пераможцу абяцаюць галоўную ролю ў адным з новых
праектаў Першага канала, а пакуль сачыць за
перыпетыямі шоу пераўвасабленняў «Галоўная
роля» можна штотыдзень па нядзелях на АНТ.

БІЯТЛОН
З 18 да 24 лютага Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па зімовых відах спорту ў
Раўбічах прыме сусветна вядомых спартсменаў — удзельнікаў чэмпіянату Еўропы па біятлоне
і традыцыйнай «Гонкі легендаў». Паказаць абедзве падзеі ў поўным аб'ёме абяцаюць гледачам
тэлеканалы «Беларусь 5» і «Беларусь 5 Інтэрнэт». Як не без гонару адзначаюць у Белтэлерадыёкампаніі, на трасе будуць працаваць амаль
100 тэлевізійнікаў і не толькі тры суперсучасныя
перасоўныя тэлестанцыі «Яніна», «Ефрасіння» і
«Рагнеда» з інтэлектуальнай сістэмай кіравання і
20 тонамі першакласнага абсталявання ў кожнай,
але таксама каля 30 дадатковых відэакамер.
«Балельшчыкі ведаюць, што біятлон цікавей
за ўсё глядзець па тэлевізары, але ў той жа час
гэта адзін з самых складаных для паказу відаў

спорту. У свеце ўсяго сем рэжысёраў, якія спецыялізуюцца на паказе біятлона, і мы проста абавязаныя вучыцца ў замежных калег, бо сёлета
Беларусь рыхтуецца прыняць чэмпіянат свету па
летнім біятлоне, а ў 2021 годзе — этап Кубка свету, які мы таксама абавязкова пакажам», — гаворыць дырэктар «Беларусь 5» Павел Булацкі.
Такім чынам, 18 лютага «Беларусь 5» пакажа ўрачыстае адкрыццё чэмпіянату, а таксама
дзве гонкі — мас-старт і змяшаную эстафету з
удзелам Дар'і Домрачавай і Надзеі Скардзіна,
20 лютага — індывідуальныя гонкі мужчын і
жанчын, 21 лютага — супермікст і змешаную
эстафету, 23 лютага — два спрынтарскія забегі, 24 лютага — мужчынскую і жаночую гонкі
пераследу. А за паўгадзіны да кожнага старту
гледачам прапануюць захапляльнае «Прэв'ю»,
а таксама свежыя навіны і эксклюзіўныя інтэрв'ю знакамітых спартсменаў.

РОЗУМ
У праграме «Сусветныя гульні розуму» адны
з самых вядомых эрудытаў на постсавецкай
прасторы — Анатоль Васерман і Раўшан Аскераў — спаборнічаюць з прафесіяналамі ў
розных сферах, адстойваючы перавагу шырока
развітага інтэлекту над профільнай спецыялізацыяй. Гэта віктарына з'яўляецца пэўнай рэінкарнацыяй праграмы «Гульні розуму», якая
выходзіла ў тэлевізійным эфіры амаль 15 гадоў
таму, нават галоўныя героі — тыя ж самыя.
Зрэшты, паглядзець і паслухаць разумных людзей ніколі не будзе лішнім.
Кожная гульня, тэму якой задае госць — напрыклад, мастак, рэжысёр, спартсмен — складаецца з трох раўндаў, ад больш простых да
складаных пытанняў, якія могуць мець не адзін
адказ. Той з удзельнікаў, які дае больш правільных адказаў і адпаведна зарабляе больш
гульнявых грошай, праходзіць у фінал — і ўжо
там у адзіночку адказвае на самае складанае
мега-пытанне, у той час як спецыяльны аўтамат
кожныя 10 секундаў «паглынае» частку магчымага выйгрышу. Словам, праверанае часам
спалучэнне інтэлекту і азарту. Цікава? Глядзіце «Сусветныя гульні розуму» штопятніцу на
тэлеканале «МІР».

У залёты хадзіць
не бярвенне
грузіць...
Свой, ад мет ны чы тач у
газеты «Звязда». Ён жа,
хо чац ца ве рыць, гля дач
тэлеканала «Беларусь 3»
і ў прыватнасці праграмы
«Размаўляем па-беларуску». Гэтая тэлевік тарына
ўжо каторы год у эфіры і
магла б выходзіць далей —
у звычным фармаце. Аднак стваральнікі вырашылі
ўдасканаліць яго (над чым
і працуюць)...
А пакуль усе, хто цікавіцца
мовай, шануе яе і, магчыма,
плануе ўдзел у віктарыне, могуць праверыць сваё веданне
з дапамогай «Звязды». Такім
чынам, ці ведалі вы, што:
вы́штукаваць — змайстраваць што-небудзь, разумна камбінуючы, эканомна расходуючы
матэрыял; выгадаць, выкраіць;
дзяцю́к — юнак, хлопец; нежанаты малады чалавек;
завэ́дзгаць — запэцкаць,
забрудзіць;
масні́ца — дошка падлогі;
дошка або бервяно ў якім-небудзь драўляным насціле;
мігаце́ць — паказвацца на
кароткі час і знікаць з поля зроку; свяціць, блішчаць няроўным
бляскам;
падо́ўжны — які праходзіць у
кірунку даўжыні або размешчаны па даўжыні чаго-небудзь;
рыштава́нне — часовае збудаванне з дошак або металічных трубак, якое ўстанаўліваецца ўздоўж сцен будынка для
правядзення будаўнічых або
рамонтных работ;
як завязаць — поўна, вельмі
многа; колькі можна, уволю (беларускія сінонімы: як стаць, па
(самую) завязку, у разорву, аж
цераз вушы; рускія адпаведнікі:
до отвала, по горло);
у залёты хадзіць — імкнуцца выклікаць прыхільнасць жанчыны (беларусы яшчэ скажуць:
халяўкі смаліць, улягаць, залёты рабіць; рускія: заводить шуры-муры, подбивать клинья).

1

