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ВА ЎСІМ
БАЧЫЦЬ ПЛЮСЫ

Здавалася б, што можа быць больш
банальным — і разам з тым больш запатрабаваным, — чым прагноз надвор'я
на тэлебачанні? Большасць гледачоў перакананая, што вядуць прагноз надвор'я
самыя прыгожыя дзяўчаты, таму рэйтынгі
ў яго заўжды даволі высокія. Стваральнікі
новай праграмы «Плюс-мінус. Надвор'е на
тыдзень», што выходзіць на тэлеканале
«РТР-Беларусь» кожную суботу, разлічваюць, што іх праект не стане выключэннем.
За 13 хвілін вядучая Ірына Смольская
паспявае не толькі расказаць метэанавіны, удакладніць у сіноптыкаў прагноз па
Беларусі і зверыць прыкметы народнага
календара з рэальнасцю, але і даць карысныя парады, напрыклад аўтааматарам
або людзям, схільным да прастуды, прапанаваць увазе гледачоў дайджэст адмет-
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АНДЫДАТ у майстры
спорту Аляксандр Кур'ян
стаў пераможцам чэмпіянату
Мінскай вобласці па рускіх шашках сярод мужчын з парушэннем
зроку. Цікава, што троху раней
ён перамог у такіх жа спаборніцтвах, але па шахматах. На
другім месцы Міхаіл Лесун, на
трэцім — Уладзімір Сапацько.
У жаночым турніры перамагла
Марыя Лесун, другой фінішавала Жанна Захарэвіч. Трэцяе
месца ў Веранікі Cлюсарэнкі.
З 18 па 24 лютага ў СДЮШАР па шахматах і шашках
г. Мінска праходзіла першынство Беларусі па шашках-64
сярод моладзі, у якім прынялі
ўдзел 139 спартсменаў з усіх
абласцей краіны. Чэмпіёнамі ў
сваіх узростах сталі Інга Барашка (Д11, Гомель), Іван Бародзіч
(Ю11, Мінск), Дар'я Нікіфарава
(Д14, Мінск), Марат Леў (Ю14,
Слонім), Вікторыя Нікалаева
(Д17, Мінск), Захар Шыбакоў
(Ю17, Мар'іна Горка), Яна Якубовіч (Д20, Мінск), Міхаіл Семянюк (Ю20, Мінск), Вера Хвашчынская (Д27, Бабруйск), Уладзіслаў Валюк (Ю27, Мінск).
Паглядзіце цікавы прыклад
гульні.
№ 19 А. Курьян — К. Набокаў
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Сядзі і глядзі

ТРЫ НАГОДЫ
ЎКЛЮЧЫЦЬ ТЭЛЕВІЗАР

ных кліматычных здарэнняў на планеце і
падборку забаўных сюжэтаў, звязаных з
вядучымі прагнозу надвор'я.
«Апошнія некалькі гадоў я больш працавала ў інфармацыйным жанры, а цяпер
мне вельмі падабаецца спрабаваць сябе
ў новым амплуа, якое мне бліжэйшае па
настроі, — расказала «Звяздзе» Ірына
Смольская. — Дый сам фармат праграмы вельмі зручны: 13 хвілін — не многа і
не мала, паспяваеш расказаць усё самае
цікавае пра клімат і не стаміць гледача».
Калі ж надвор'е зусім не радуе, вядучая
раіць знаходзіць плюсы ў іншых рэчах:
«Я і сама не люблю дождж і холад і вельмі
чакаю прыходу сапраўднай вясны, цёплых
сонечных дзён, бо нам, на жаль, у Беларусі
ўсё ж не хапае сонца. Але ў любых кліматычных умовах важна захоўваць пазітыў
унутры — хадзіць у басейн, строіць планы

Ш А Ш К І («Звязда»)
Белыя простыя шашкі: c1,
c3, d2, f4, h2 (5).
Чорныя простыя шашкі:
a5, b4, c5, f6, h8 (5).
Белыя згулялі 1.hg3 і ў далейшым перамаглі. Прапануем
нашым чытачам прааналізаваць магчымасць ахвяры 1.fe5
і вызначыць вынік гульні.
Для самастойнага рашэння прапануюцца кампазіцыі,
складзеныя майстрам спорту
па шашачнай кампазіцыі Дзмітрыем Камчыцкім (Магілёў). Па
ўласным прызнанні Дзмітрыя,
на складанне дадзеных кампазіцый яго натхніў прагляд матэрыялаў шашачнага аддзела
нашай газеты.
№ 20

ДАТА
У наступны панядзелак, 18 сакавіка,
споўніцца 60 гадоў класіку сучаснага кінематографа — французскаму рэжысёру
Люку Бесону. Адна з лепшых яго работ,
знятая ў 1994-м крымінальная драма «Леон», што адкрыла для вялікай аўдыторыі
імя актрысы Наталі Портман і зрабіла з
Жана Рэно ўнікальнага героя — кілера, які
любіць малако і не бярэ заказаў на жанчын
і дзяцей, дагэтуль уваходзіць у 50 найлепшых кінастужак свету.
на лета, сустракацца з сябрамі, займацца
любімымі справамі... А прагноз надвор'я,
дзякуючы шчыльнаму супрацоўніцтву з
Белгідраметам, мы вам прапануем самы
свежы і максімальна дакладны!»
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота перададзена тэлеканалам.

Выпуск № 84

№ 20
Белыя простыя шашкі: a3,
a5, c1, d2, g5, h4, h6 (7).
Чорныя простыя шашкі:
b4, c3, c5, d6, d8, e5, f2, f8 (8).
№ 21
Белыя простыя шашкі: a1,
a5, b2, b6, e5, f4, g5 (7).
Чорныя простыя шашкі:
a3, c7, d2, d6, d8, e7, f2, g7 (8).
№ 22
Белыя простыя шашкі: c1,
c5, e1, e3, g3, g7 (6).
Чорныя простыя шашкі:
a7, b6, e5, f8, h2, h6 (6).
Зацікавіўся нашымі матэрыяламі і майстар шашачнай
кампазіцыі Генадзь Андрэеў з
Латвіі і прапануе свае варыяцыі
ў шашкі-100 на раней апублікаваныя кампазіцыі.
№ 23
Бе лыя прос тыя шаш кі:
12, 16, 17, 21, 32, 34, 40, 44,
49 (9).
Чорныя простыя шашкі:
2, 10, 13, 20, 23, 26, 29, 33, 35
(9).
№ 24
Белыя простыя шашкі: 28,
30, 32, 33, 34, 40, 49 (7).

Чорныя простыя шашкі: 9,
17, 18, 19, 24, 45 (6).
Ва ўсіх пазіцыях белыя пачынаюць і выйграюць.
Проз ві шчы чы тачоў, якія
дашлюць правільныя адказы,
будуць апублікаваныя.
Праверце свае рашэнні: выпуск № 83 ад 01.03.2019.
№ 14 1...hg5 +
№ 15 b8 (g5) f4, h6, b4 +
№ 16 e5, g5, d8, h6, a3 х
№ 17 e5, d8, g3, f4, h8+
№ 18 3127, 21, 43, 3, 1+
Правільныя адказы даслалі А. Шур пін (Івя нец), С. Рашэцін (Ашмяны), В. Дударэвіч
(в. Новая Мыш Ба ра навіцкага р-на), Ф. Карпей (Мядзел),
У. Статке віч (п. Зя лёны Бор,
Іва цэ віц кі р-н), У. Пань ко
(Ка мя нец), І. Ана ніч (Гродна), В. Ваўч коў (Ма ла дзечна), П. і В. Шуль гі, А. Ліць вінаў (усе Мінск), В. Таў качоў
(Кліма віцкі р-н), В. Бан дарык
(Мінскі р-н).
Пішыце на адрас: 220013,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага,
10а, газета «Звязда», e-maіl:
іnfo@zvіazda.by або vorush@
yandex.ru
Віталь ВАРУШЫЛА,
майстар спорту.
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ДАЦЬ ДЫХТУ...
ДЫ З ВЫКРУТАМ

ніста і кампазітара Франсіса Пуленка ў выкананні акадэмічнага хору і сімфанічнага
аркестра Белтэлерадыёкампаніі. У якасці
дырыжора быў спецыяльна запрошаны з
Германіі Вільгельм Кайтэль.

ХІТ-ПАРАД
Чым вы звычайна снедаеце? Карыснай
аўсянкай ці шкоднай кавай і булачкай? Тэлеканал АНТ прапануе свой варыянт: «Хіт
на сняданак». Гэта ранішняя забаўляльна-музычная праграма выходзіць кожную
суботу і спалучае ў сабе гумар і свежыя
хіты беларускіх выканаўцаў. Пакуль жа
ў меню музычнай кавярні — па пяць песень за адзін прысест, прычым чатыры ў
выглядзе кліпаў, а адна — жыўцом у студыі. Гасцям прапануюць каву і каверзныя
пытанні вядучыя — Люцыя Герашчанка,
Арцеміс Ахпаш і «музычны шэф-повар»
Максім Сокал.

А вось тэлеканал «Камедыя» прапануе
адзначыць юбілей рэжысёра 19 сакавіка —
праглядам фільма «Пяты элемент».

КЛАСІКА
Сацыякультурны канал «Беларусь 3»
працягвае рыхтаваць тэлеверсіі канцэртаў
класічнай музыкі. Так, днямі адбыўся запіс
музычнай праграмы Stаbаt Mаtеr — вядомы сярэднявечны рэлігійны твор, які існуе
ў свеце ў больш як 200 варыяцыях (яго
тэкст у свой час паклалі на мову музыкі
Антоніа Вівальдзі, Франц Шуберт, Іозеф
Гайдн, Джузепэ Вердзі і іншыя), прагучаў у
музычным афармленні французскага пія-

За ўпадабаныя песні падчас кожнага
эфіру можна галасаваць — і гэта бясплатна, а па выніках рэйтынгаў, якія публікуе
сайт тэлеканала, найлепшыя выканаўцы
змогуць трапіць у склад удзельнікаў галаканцэрта «Песня года Беларусі», які традыцыйна праходзіць у Мінску ў канцы года.

«Звязда» — руплівым гаспадарам»
Калі вы падпісаліся на газету
«Звязда» на ІІ квартал або І паўгоддзе 2019 года — запаўняйце картку
ўдзельніка, выразайце і дасылайце да 9 красавіка 2019 года ў рэдакцыю на адрас: 220013, г. Мінск,
вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.
Сярод падпісчыкаў 11.04.2019 г.
будуць разыграны 7 дрылёў Bosch і
суперпрыз — універсальны набор інструментаў Yato. Вынікі будуць апублікаваны ў газеце «Звязда»
да 21.04.2019 г.
Пры зы мож на будзе
атрымаць у рэдакцыі па
30.06.2019 г. пры падачы
квітанцыі аб падпісцы на
«Звязду» на ІІ квартал або
І паўгоддзе 2019 г. і пашпарта.

Пасля 30 чэрвеня выдача прызоў спыняецца і
прэтэнзіі падпісчыкаў
не прымаюцца. Умовы рэкламнай гульні
«Звязда — руплівым
гаспадарам» чытайце ў нумары 44
газеты «Звязда» ад 06.03.2019 г.
Тэ ле фон для да ве дак: (017)
263 66 73.
Тэрмін правядзення гульні — з
07.03.2019 г. па 30.06.2019 г.
Па сведчан не аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 3495
ад 27.02.2019 г., выдадзена Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і
ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ларусь.

Свой, адметны чытач у газеты «Звязда». Ён жа, хочацца верыць, глядач
тэлеканала «Беларусь 3» і ў прыватнасці праграмы «Размаўляем па-беларуску». Гэтая тэлевіктарына 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:
асэ′ сар — важны, уплывовы чалавек;
′
асягнуць
— ахапіць, акінуць, спасцігнуць;
вы′ крут — 1) незвычайны паварот;
2) прыём з хітрыкамі;
за′ сціць — засланяць, затуляць сабой;
ставіць на задні план;
′
злыгаць
— злучыць, звязаць;
пы′ шыцца — празмерна ганарыцца,
задавацца;
′
спорыц
ца — ісці паспяхова, удавацца
каму-небудзь;
цурба′лак — кусок дрэва, абрубак;
шы′ ба — кавалак шкла, устаўлены ў
аконную раму;
даць дыхту — насварыцца, расправіцца (беларускія сінонімы: лазні даць, на
абаранкі ўскінуць (даць), на бабку збіць;
рускі адпаведнік: задать баню);
настрашыў мех, дык і торба страшная — аб празмернай асцярожнасці (беларусы яшчэ скажуць: ратаваны з вады
конь і лужыны баіцца; напужаная варона
і вераб'я баіцца; біты сабака кія баіцца;
рускія: пуганая ворона куста боится).

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды»
на ІI квартал або I паўгоддзе 2019 года
Прозвішча, імя, імя па бацьку

Падпіска аформлена і аплачана ў
(аддзяленне сувязі)

на IІ квартал або І паўгоддзе 2019 года
Хатні адрас і тэлефон
(абавязкова)

(індэкс)

ышы!

Удачы ў розыгр
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