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Не ля ціць 
ка жан 
на рунь

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 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:

ка жа́  н — ля ту чая 
мыш;

на ро ́  г — част ка плу-
га, якая пад ра зае зям лю 
зні зу;

рунь — зя лё ныя ўсхо ды 
азі мых па се ваў.

Пе ра бі раць кос тач кі — 
аб га вор ваць ка го-не будзь, 
рас паў сюдж ваць плёт кі. 
Бе ла рус кія ад па вед ні кі: 
мян ціць язы ком, пе ра мы-

ваць кос тач кі. Рус кі: мо-

лоть язы ком.

Ся дзець на хле бе і ва-

дзе — жыць вель мі бед на, 
га ла даць. Бе ла ру сы яшчэ 
ска жуць: клас ці зу бы на 

па лі цу, ляс каць зу ба мі. 
Рус кія: со сать ла пу.

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.

«АГ НІ ВЯ ЛІ КАЙ ВЁС КІ»

TV1000Ru, 24—28 каст рыч ні ка

Вяс ко ва му кі на тэ ат ру «Ра дзі ма» па гра жае зні шчэн не — яго 
лі та раль на зруй ну юць, ка лі толь кі не зда рыц ца цуд. На прык-
лад, па спя хо вая прэм' е ра. За бяс пе чыць яе спра буе ад чай ны 
кі на ме ха нік Фе дзя, дзяў чы на-ка ра тыст ка Жэ ня і ак цёр Дзміт-
рый Дзю жаў. Праў да, апош ні пра гэ та яшчэ не ве дае. Што 

атры ма ла ся ў вы ні ку? Ка ме дыя ка ры ка тур ад сы на пра слаў ле на га рэ жы сё ра Аляк сея Учы це ля, якая 
да во дзіць, што га лоў ным мас тац твам па-ра ней ша му за ста ец ца кі но.

«БЕЗ ТЭР МІ НУ ДАЎ НАС ЦІ»

«Бе ла русь 2», з 22 каст рыч ні ка

Дэ тэк тыў ны се ры ял з 25 час так — ра сій ская вер сія су свет на 
вя до ма га аме ры кан ска га се ры я ла «Дэ тэк тыў Раш». Гру па апе ра-
тыў ных ра бот ні каў Мас коў ска га кры мі наль на га вы шу ку на ча ле са 
след чым Ган най Шат ро вай зай ма ец ца, на пер шы по гляд, дзіў най 
працай — рас сле дуе «мёрт выя спра вы» з ар хі ва. На са мрэч фак ты, 
якія ўсплы ва юць праз шмат га доў, і но выя тэх ніч ныя маг чы мас ці 
да зва ля юць, на рэш це, ад на віць спра вяд лі васць і па ста віць кроп ку 
не ў ад ной за блы та най кры мі наль най гіс то рыі з мі ну ла га...

«ВІ НА ВА ТЫЯ ЗОР КІ»

ТБ3, 28 каст рыч ні ка

Эк ра ні за цыя ад най мен на га ра ма на Джо на Гры на, які рас чу-
ліў міль ё ны сэр цаў, і не толь кі жа но чых, па ўсім све це. Хей зел 
хво рая на рак, і ня гле дзя чы на рэ мі сію, не ад чу вае ні я кай ра-
дас ці. У гру пе пад трым кі дзяў чы на па зна ё мі ла ся з Агас ту сам 
Уо тэр сам, у яко га з-за хва ро бы ам пу та ва ная на га, і па сту по ва 
за ка ха ла ся ў яго. Ма ла дая па ра вы пра ві ла ся ў ра ман тыч нае 
па да рож жа, якое да па маг ло ім зра зу мець, што сэнс і глы бі ню 
жыц ця мож на ад чуць на лю бым яго ад рэз ку.

«ГРА МА ДЗЯН КА КА ЦЯ РЫ НА»

«Бе ла русь 1», 27 каст рыч ні ка

Ма ла дая мас тач ка Ка ця ры на пе ра яз джае з Мал до вы ў 
Маск ву і каб вы жыць у вя лі кім го ра дзе бя рэц ца за лю бую 
ра бо ту: афі цы янт ка, пры бі раль шчы ца, па су да мый ка. Але 
ёй трэ ба як ма га хут чэй атры маць гра ма дзян ства, каб 
афор міць апе ку над сва ёй ма лод шай сяст рой. Та му дзяў-
чы на ра ша ец ца на фік тыў ны шлюб, ад нак у хут кім ча се 
не ча ка на для са мой ся бе ра зу мее, што яна і на са мрэч 
за ка ха ла ся ў «не са праўд на га» му жа.

«ДОМ НА ЎЗБО ЧЫ НЕ»

«МІР», 23 каст рыч ні ка

Поз на ўна чы ся мей ная па ра вяр та ец ца да моў у 
го рад па мок рай ша шы — і, як на бя ду, Аляк сандр не 
спраў ля ец ца з кі ра ван нем і на яз джае на адзі но ка га 
мі на ка. Жон ка ўга вор вае яго па кі нуць па цяр пе ла га 
ка ля па сял ко ва га шпі та ля і вяр нуц ца да до му. У гэ та га 
зда рэн ня ня ма ін шых све дак, але згры зо ты сумлення 
не да юць га лоў на му ге рою жыць як ра ней. Паз ней 
ён вяр та ец ца ў па сё лак, каб да ве дац ца пра лёс па-
цяр пе ла га і, маг чы ма, ін ког ні та яму да па маг чы — і 
вы свят ляе, што ня шчас ны ў ко ме...

За да ча маск ві ча Паў ла Му ра-
шо ва (гл. дыя гра му) атры ма ла 
на ня даў нім бе ла рус кім кон кур се 
пер шы га на ро вы вод гук.

Бе лыя: Кра3, Фg2, Лс5, Лс8, 
Кс7, Кd3, пп. b4, f3, f6 (9).

Чор ныя: Крd6, Лd5, Лh7, Кd8, 
пп. d4, d7, f5, h2 (8).

Мат у 2 ха ды.
Да сы лай це ра шэн ні на ад рас 

рэ дак цыі («Звяз да», вул. Хмяль-
ніц ка га, 10а, 220013, г. Мінск) або 
на элект рон ны ад рас вя ду ча га 
ад дзе ла: vаdіm_nе67@mаіl.ru

* * *
У Ба ту мі (Гру зія) прай шла 43-я 

Су свет ная шах мат ная алім пі я да. 
У муж чын у ба раць бу ўсту пі лі 184 
ка ман ды. Ся род гуль цоў бы лі экс-
чэм пі ё ны све ту В. Ананд, У. Крам-
нік, Р. Па на ма роў, Р. Ка сым жа наў, 
ві цэ-чэм пі ё ны Б. Гель фанд, П. Ле-
ка, С. Ка ра кін, ця пе раш ні прэ тэн-
дэнт на ка ро ну Ф. Ка ру а на... Тры 
ка ман ды на бра лі па 18 ба лаў, та-
му пры за выя мес цы раз мер ка ва-
лі ся па да дат ко вых па каз чы ках: 
1. Кі тай; 2. ЗША; 3. Ра сія. У дзя-
сят ку най леп шых тра пі лі так са ма 
Поль шча, Анг лія, Ін дыя, В'ет нам, 
Ар ме нія, Фран цыя і Укра і на.

Бе ла рус кая збор ная (ка пі тан 
Ула дзі мір Тук ма коў, трэ нер-ана лі-
тык Анд рэй Жы гал ка) ме ла сям-
нац ца ты стар та вы рэй тынг, але 
фі ні ша ва ла, на жаль, з 14 ба ла-
мі толь кі на трыц ца тым мес цы. 
Швей цар ская сіс тэ ма спа бор ніц-
тва па доб ная на «арэ лі»: кож ная 
пе ра мо га ўзды мае ка ман ду ўверх, 
але і гу ляць на ступ ны матч да во-
дзіц ца з мац ней шым; пас ля па ра-
жэн ня — «спуск» і сла бей шы на-
ступ ны са пер нік... На па чат ку бе ла-
ру сы пе рай гра лі Ма лай зію (3,5:0,5) 
і Аў стра лію (2,5:1,5), але по тым 
са сту пі лі Іра ну (1:3). Зноў пе ра мо-
гі (над Ка зах ста нам — 2,5:1,5, Аў-
стры яй — 3:1, Тур цы яй — 2,5:1,5), 

але по тым тры за пар па ра жэн ні 
ад моц ных ка ман даў (ад Ар ме ніі 
і Ра сіі — па 1:3, пер шай збор най 
Гру зіі — 1,5:2,5). Фі ні ша ва лі ж на-
шы су ай чын ні кі пе ра мо га мі над Та-
джы кі ста нам (3:1) і Чы лі (3,5:0,5). 
На пер шай дош цы Ула дзі слаў Ка-
ва лёў на браў 6 ач коў з 9 (4 пе ра-
мо гі, 1 прой грыш, 4 ні чыі, у тым 
лі ку са сла ву ты мі Ля во нам Ара ня-
нам і Сяр ге ем Ка ра кі ным). У Сяр-
гея Жы гал кі — 5,5 з 10 (+3-2=5), у 
Аляк сея Аляк санд ра ва — 4,5 з 9 
(+3-3=3), у Кі ры ла Сту па ка — 5,5 
з 9 (+2-0=7), у за па сно га Аляк сея 
Фё да ра ва — 3,5 з 7 (+2-2=3).

Аляк сей Аляк санд раў — Да-
від Шэн ге лія (Аў стрыя). 1.d4 Кf6 
2.с4 е6 3.Кс3 Сb4 4.е3 0-0 5.Сd2 
Ле8 6.Сd3 b6 7.Кf3 Сb7 8.0-0 с5 
9.а3 Са5 10.b4 сb 11.Кb5 С:f3 
12.Ф:f3 Кс6 13.Кd6 Лf8 14.е4 b3 
15.Се3 Сс3 16.е5 Ке8 17.К:е8 
Л:е8 18.Лаd1 Лс8 19.С:h7+ 
Кр:h7 20.Фh5+ Крg8 21.Сg5 С:d4 
22.С:d8 Ле:d8 23.Лd3 b2 24.Лh3 
Крf8 25.Лf3 К:е5 26.Фh8+ Кре7 
27.Фh4+ f6 28.Ф:d4 Л:с4 29.Ф:b2 
К:f3+ 30.gf Лdс8 31.Лd1 d5 
32.Крg2 Л8с5 33.Фb1 Лс2 34.Лd4 
е5 35.Ла4 Лd2 36.Л:а7+, 1:0.

Мус та фа Йыл маз (Тур цыя) — 
Ула дзі слаў Ка ва лёў. 1.d4 Кf6 2.с4 
е6 3.Кf3 d5 4.Кс3 с5 5.сd сd 6.Ф:d4 
еd 7.е4 Кс6 8.Сb5 dе 9.Ф:d8+ Кр:d8 
10.Кg5 Bе6 11.К:е6+ fе 12.С:с6 
bс 13.Кре2 Сb4 14.Лd1+ Кре7 
15.Ка4 Лhd8 16.Се3 Лd5 17.Лас1 
Кg4 18.Сс5+ С:с5 19.К:с5 Кf6 
20.Лd2 Лf8 21.Лс4 Кg4 22.К:е4 
К:f2 23.Лdс2 Ле5 24.Кре3 Кg4+ 
25.Крd3 Лd8+ 26.Кре2 с5 27.Крf3 
К:h2+ 28.Крf4 Лf5+ 29.Кре3 Кg4+ 
30.Кре2 Ле5 31.Крf3 h5 32.Л2с3 
Кh2+ 33.Крg3 Кf1+ 34.Крh3 Лd1 
35.Ла4 а5 36.К:с5 Ке3 37.Л:а5 Лg5 
38.Ла7+ Кре8 39.g4 Л:g4, 0:1.

Пра жа но чую Алім пі я ду — 
у на ступ ным вы пус ку.

* * *
У час Алім пі я ды кан грэс Між-

на род най шах мат най фе дэ ра цыі 
аб раў но вым прэ зі дэн там ФІ ДЭ 
Ар ка дзя Двар ко ві ча, бы ло га ра-
сій ска га ві цэ-прэм' е ра. Ві цэ-прэ-
зі дэн там ФІ ДЭ абра на стар шы ня 
Бе ла рус кай шах мат най фе дэ ра-
цыі Анас та сія Са ро кі на. Вы ра ша-
на так са ма, што Алім пі я да-2022 
прой дзе ў Мін ску.

* * *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла га вы-

пус ку: 1.К:d4. Пер шы мі пра віль-
на ад ка за лі Аляк сандр Ся ме рыч, 
Ігар Ана ніч, Вік тар Жук, Сяр гей 
Цяль пук, Ула дзі мір Ізо таў.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

Тэ леТэ ле сет кі сет кі

Ус па мі на ю чы Даб ра лю ба ва
Да 85-год дзя з дня на ра джэн ня на род на га ар тыс та Бе ла-

ру сі, пе да го га і ад на го са зна ка вых рэ жы сё раў ай чын на га 
кі но Іга ра Даб ра лю ба ва тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» пры мер-
ка ваў рэт ра спек ты ву філь маў май стра. 

Так, 22 каст рыч ні ка гле да чы ўба чаць зна ка мі тую «на-
род ную ка ме дыю» «Бе лыя ро сы». У аў то рак 23 каст рыч ні ка 
бу дзе па ка за на ва ен ная кі на апо весць «Іван Ма ка ра віч». 
24 каст рыч ні ка ах вот ныя змо гуць па гля дзець фільм «Бра-
туш ка» , 25 каст рыч ні ка ў пра гра ме — кі на апо весць «Рас-
клад на пас ля заўт ра», а за вер шыць тэ ма тыч ны ты дзень у 
пят ні цу 26 каст рыч ні ка кі на стуж ка «Ма ма, я жы вы» (1985). 
Да рэ чы, як ад зна ча юць на «Бе ла русь 3», усе пяць філь маў 
бу дуць су пра ва джац ца сха ва ны мі суб ціт ра мі.

Фі ніш ная пра мая для «Еў ра ба чан ня»
На гэ тым тыд ні ў Бе ла русь пры бы ла ка ман да спе цы я ліс-

таў Еў ра пей ска га вя шчаль на га са ю за, якая ра зам з Бел тэ-
ле ра дыё кам па ні яй пра цуе над пад рых тоў кай фі наль на га 
шоу дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня-2018». У пры ват нас ці, у Мінск 
пры ля цеў шоу-прад зю сар кон кур су Гор дан Ба не ла, рэ жы сёр 
тэ ле ві зій най транс ля цыі Ма рэк Міл і тэх ніч ны ды рэк тар Тар-
мо Крым, які ад каз вае за ўза е ма дзе ян не з роз ны мі служ ба мі 
«Мінск-Арэ ны». А кры ху больш чым праз два тыд ні пач нец ца 
і аб ста ля ван не сцэ ніч най пля цоў кі, на якой не ўза ба ве прой-
дуць рэ пе ты цыі ар тыс таў з 20 кра ін-удзель ніц.

Да рэ чы, у ад роз нен не ад да рос ла га шоу, на дзі ця чым, 
па чы на ю чы з мі ну ла га го да, мож на га ла са ваць за сваю 
кра і ну. Ін тэр нэт-га ла са ван не гле да чоў стар туе за 48 га-
дзін да па чат ку транс ля цыі на афі цый ным сай це кон кур су 
junіоrеurоvіsіоn.tv, не па срэд на пе рад фі наль ным кан цэр там 
пры пы ніц ца і ад кры ец ца зноў пас ля вы ступ лен ня ўсіх кан-
кур сан таў, але толь кі на 15 хві лін.

Ві кі то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.


