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Выдаецца 
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Ім ёныІм ёны

«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Най леп шая ў пра фе сііНай леп шая ў пра фе сіі Ме ды яп рас то раМе ды яп рас то ра

Чэм пі я нат кра і ны па шах ма тах сё ле та прай шоў у но вым фар ма це, 

тур нір ад быў ся ў сце нах На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея. 

Яго тры ум фа та рам ста ла Анас та сія Зя зюль кі на: яна без асаб лі вых 

цяж кас цяў за ва я ва ла зван не чэм пі ён кі Бе ла ру сі і па цвер дзі ла свой ста тус 

са май ты ту ла ва най шах ма тыст кі ў кра і не. Пра тое, як уда ец ца за хоў ваць 

кан цэнт ра цыю на пра ця гу пар тыі ў тры-ча ты ры га дзі ны, што за ба ро не на 

спарт сме нам у гэ ты час і як усё па чы на ла ся для Анас та сіі ў спор це, яна 

рас ка за ла ў сва ім ін тэр в'ю «Чыр вон цы. Чыр во най зме не».

— Анас та сія, ці са праў ды шмат ча го змя ні ла ся ў фармаце правядзення чэм-

піянату?

— Так, па-пер шае, у дзяў чат па вя лі чы ла ся коль касць ту раў, ра ней іх бы ло менш, чым 

у хлоп цаў. Па-дру гое, ар га ні за та ры зра бі лі агуль нае для ўсіх ад крыц цё і за крыц цё, з-за 

гэ та га змя ні ла ся ат мас фе ра тур ні ру, яна ста ла больш дзе ла вая. Ну і мес ца пра вя дзен ня 

чэм пі я на ту, вя до ма, паў плы ва ла. Ра ней па мяш кан ні бы лі та кія, што ча сам гу ля лі ў курт ках 

(та му што бы ло хо лад на), а за раз ўста на ві лі дрэс-код, гуль цы па він ны бы лі пры трым лі вац ца 

дзе ла во га сты лю.

— Вы ста лі са мым ма ла дым грос май страм ся род дзяў чат у гіс то рыі ай чын ных шах-

мат...

— Гэ та бы ло ўжо даў но, я на ват не па мя таю ка лі. Жа но ча га май стра я маг ла атры маць у 

га доў 8-9, та ды бы ла трэ цяй на чэм пі я на це све ту для ўдзель ні каў да 10 га доў, гэ та га вы ні ку 

бы ло да стат ко ва. Але мы не па спе лі па даць да ку мен ты, і я яго не атры ма ла. З ад на го бо ку, 

дрэн на, а з дру го га — доб ра, бо быў сты мул пра ца ваць да лей. Па мя таю, не як мне не ха пі ла 

ўся го толь кі па ло вы ач ка для жа но ча га між на род на га май стра, але за тое праз тур нір — дру гі 

я пе ра вы ка на ла грос май стар скую нор му.

Ця пер не да сяг ну ла толь кі зван ня муж чын ска га між на род на га грос май стра, па куль у мя не 

ня ма па трэб най коль кас ці ба лаў і рэй тын га. Каб яго на браць, трэ ба гу ляць у моц ных тур ні рах, 

дзе вы сту па юць удзель ні кі са зван ня мі, а ў нас іх не так шмат.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Ка пі тан 
«бяс печ на га пла ван ня»
Як сло вам мож на вы ра та ваць ад бя ды

Ма ры на ГАН ЧА РО ВА маг ла б стаць ма дэл лю: у дзя вя тым кла се яна пе ра маг ла на 
га рад скім кон кур се пры га жос ці. Ці чы ноў ні кам у вы кан ка ме: па доб ныя пра па но вы 
да яе па сту па лі. Але з усіх ва ры ян таў вы бра ла пра фе сію ра та валь ні ка. Ма ры на 
пра цуе стар шым ін спек та рам гру пы пра па ган ды і на ву чан ня Ма ла дзе чан ска га 
гар рай ад дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях і кож ны дзень тлу ма чыць дзе цям і 
да рос лым пра ві лы бяс пе кі.

«На пэў на, усе да школь ні кі ўжо ве да юць наш ну мар», — усмі ха ец ца ка пі тан МНС і 

рас каз вае пра вы па дак, які ад быў ся ў кан цы мі ну ла га го да. Жан чы на па кі ну ла до ма трох-

га до ва га сы на, які за хва рэў, і пай шла на ра бо ту. А хлоп чык па тэ ле фа на ваў ра та валь ні-

кам — па пра сіў знай сці ма му, бо яму бы ло страш на ў ква тэ ры ад на му.

Да кож най ка тэ го рыі слу ха чоў у пра па ган дыс та свой па ды ход. Каб да нес ці ін фар ма цыю 

школь ні кам і мо ла дзі, пра вод зяць ін тэр ак тыў ныя гуль ні, адап та ва ныя пад па жар ную тэ ма ты-

ку. Пра цоў ным ка лек ты вам па каз ва юць ві дэа ро лі кі і пра па ну юць «ад рэ пе ці ра ваць» на вы кі 

па во дзін у над звы чай ных сі ту а цы ях. Ра бот ні кі прад пры ем стваў ву чац ца ка рыс тац ца вог не-

ту шы це лем, хут ка эва ку і ра вац ца з бу дын ка: кож ны па ві нен ве даць свае аба вяз кі на вы па дак 

па жа ру — хтось ці тэ ле фа нуе ў служ бу вы ра та ван ня, нех та вы дае срод кі аба ро ны.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Анас та сія ЗЯ ЗЮЛЬ КІ НА:

«У МЯ НЕ СВАЯ МЕ ТО ДЫ КА ВЫ БА РУ ХО ДУ»

На кон кур се на най леп ша га ў кра і не пра па ган дыс та ор га наў і пад раз дзя лен няў 
па надзвычайных сітуацыях Ма ры на Ган ча ро ва за ня ла пер шае мес ца.

У па чат ку лю та га 

за сна валь нік кам па-

ній SрасеХ і Теslа Ілан 

Маск за пус ціў у кос мас 

чыр во ны аў та ма біль 

Tеslа Rоаdstеr. Гэ та 

ма шы на з яго аса біс-

тай ка лек цыі бы ла 

за дзей ні ча на ў якас ці 

ка рыс най на груз кі пры 

па спя хо вым за пус ку 

но вай звыш цяж кай ра-

ке ты-нось бі та Fаlсоn 

Hеаvу. За ру лём аў та-

ма бі ля — ма не кен у 

ска фанд ры, на пры-

бор най па нэ лі — 

над піс «Без па ні кі!». 

«Кас міч ны аў та ма біль» 

па да рож ні чае пад му зы ку Дэ ві да Боўі.

На пя рэ дад ні стар ту ра ке ты, здоль най да ста віць на ар бі ту груз ва гой пры клад-

на 64 то ны, Ілан Маск за явіў у ін тэр в'ю тэ ле кам па ніі СBS, што вы ра шыў ад пра віць 

сваю аў та ма шы ну ў па лёт «прос та так». «Для гэ та га ня ма ні я кай кан крэт най пад-

ста вы. Звы чай на пры вы пра ба ван нях но вай ра ке ты ў якас ці на груз кі вы ка рыс тоў-

ва юць ка вал кі ме та лу або бе тон ныя бло кі, але гэ та сум на. Аў та ма шы на па да ла ся 

нам най больш пры дат ным для гэ та га прад ме там», — рас тлу ма чыў ён.

Што гэ та бы ло: па рыў ду шы ці эк стра ва гант ны ўчы нак вы на ход ні ка і міль яр дэ-

ра, які мо жа да зво ліць са бе ад пра віць на ар бі ту за мест ме та ла ло му аў та ма біль? 

Док тар па лі тыч ных на вук, да цэнт ка фед ры су вя зяў з гра мад скас цю ў па лі ты цы і 

дзяр жаў ным кі ра ван ні Санкт-Пе цяр бург ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Ілья БЫ КАЎ 

упэў не ны, што да ра гі аў та ма біль у кос ма се — прос та вы дат ная пі яр-кам па нія, якая 

свед чыць, што ў бу ду чы ні акра мя су пер за па тра ба ва ных на сён ня ІТ-спе цы я ліс таў 

спат рэ бяц ца і спе цы я ліс ты са ма га шы ро ка га про фі лю ў сфе ры ка му ні ка цый. Трэн-

ды і перс пек ты вы ў РR ста лі тэ май між на род най на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн-

цыі, якую ага ні за ва ла ка фед ра тэх на ло гій ка му ні ка цыі Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ. 

Удзел у ёй узя лі вы клад чы кі, ву чо ныя і прак ты кі з Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны. У цэнт-

ры іх ува гі ака за лі ся пы тан ні і праб ле мы пад рых тоў кі РR-спе цы я ліс таў, іх са цы яль-

ная мі сія ў гра мад стве, ро ля вы шэй шай шко лы ў фар мі ра ван ні пра фе сій най эты кі, 

раз віц цё крэ а тыў ных і ана лі тыч ных на вы каў у бу ду чых пі яр шчы каў і мно гія ін шыя.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

УСІХ ЦІ КА ВЯЦЬ 
ТОЛЬ КІ АСО БЫ
Ню ан сы пра цы «рэ жы сё раў» чу жо га пос пе ху

Ма ры на Ка лі ні на: «Трэ ба ства рыць клят ву пі яр шчы ка на кшталт клят вы Гі пак ра та. 
Га лоў ны па сыл — не на шкодзь!»

Фо
та

 К
ац
яр
ын

ы 
БЫ

СТ
РА

КО
ВА

Й.


