


Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 83

Тры на го ды ўклю чыць тэ ле ві зар
БА ЛЕТ

Спе цы яль на да тра ды цый на га вя сен ня га свя-

та са цы я куль тур ны ка нал «Бе ла русь 3» пад рых-

та ваў тэ ат раль ны па да ру нак — 8 са ка ві ка гле-

да чы ўба чаць тэ ле вер сію ба ле та Вя лі ка га тэ ат ра 

«Ра мэа і Джуль е та» ў но вай аў тар скай рэ дак цыі 

на род на га ар тыс та СССР і Бе ла ру сі, зна ка мі та га 

ба лет май стра Ва лян ці на Елі зар' е ва. Прэм' е ра гэ-

тай па ста ноў кі ад бы ла ся толь кі ў снеж ні мі ну ла га 

го да, а на тэ ле ба чан ні па ста ноў ка бу дзе прад-

стаў ле ная ўпер шы ню. «На здым ках спек так ля 

бы ла за дзей ні ча на ад на з но вых най су час ных 

пе ра соў ных тэ-

ле стан цый, — 

ад зна ча юць у 

Бел тэ ле ра дыё-

кам па ніі, — та му 

аб' ек ты вы за фік-

са ва лі лі та раль на 

кож ны рух ар тыс-

таў і атры ма ла ся 

паў на вар тас ная 

кар ці на, якую не 

заўж ды раз гле-

дзіш, се дзя чы ў 

за ле».

Ха рэа гра фія Елі зар' е ва заўж ды вы зна ча ла ся 

на ва тар скім па ды хо дам. Так, яшчэ ў 1988 го дзе 

ў ка на ніч ны сю жэт «Ра мэа і Джуль е ты» Уіль я ма 

Шэкс пі ра ён увёў цал кам но вы воб раз, які да гэ-

туль не вы лу чаў ні вод ны аў тар ліб рэ та і па ста-

ноў шчык — пер са ні фі ка ва ную Ва ро жасць, якую 

па каз ва лі аж но шас цё ра ар тыс таў. Анш ла га вы 

спек такль бе ла рус кая тру па прад ста ві ла за гэ-

тыя га ды ў больш чым 20 кра і нах све ту. Рэ на-

ва цыя ж, па вод ле вод гу каў кры ты каў і гле да чоў, 

атры ма ла ся не толь кі ві до вішч най дзя ку ю чы 

но вым дэ ка ра цы ям, але і яшчэ больш дра ма-

тыч най, глы бо кай і па-ра ней ша му ак ту аль най 

«най сум ней шай апо вес цю ў све це».

ДА ЧА
Шос ты се зон па пу ляр на га тэ ле пра ек та «Да-

ча», які зды мае ТРК «Ма гі лёў», стар туе ў эфі ры 

«Бе ла русь 1» 2 са ка ві ка. Што ў ім бу дзе но ва-

га? Перш за ўсё вя ду чая. Кам па нію апе ра та ру 

Юрыю Аў лас цо ву ў па да рож жы па «фа зэн дах» 

бе ла рус кіх дач ні каў ця пер скла дае Але на Іва-

но ва, бо Тац ця на Ла ры на, якая па лю бі ла ся аў-

ды то рыі за мі ну лыя пяць га доў, пе рай шла на 

ад мі ніст ра цый ную ра бо ту — ле тась уз на ча лі ла 

аб лас ную ма гі лёў скую тэ ле ра дыё кам па нію.

Да па ста ян ных руб рык пра гра мы ў но вым се-

зо не да ба віц ца ін тэр ак тыў ная гуль ня «Прос тая 

за да ча»: у па чат ку пра гра мы гле да чам за да дуць 

пэў ныя пы тан ні і да дуць пад каз кі, а на пры кан-

цы — рас кры юць пра віль ны ад каз і да поў няць 

яго ма ла вя до мы мі фак та мі па тэ ме. А яшчэ 

ства раль ні кі «Да чы» да юць за ці каў ле ным кан-

суль та цыі і пры ма юць ад гле да чоў рас ка зы пра 

на ва тар скія рас пра цоў кі — праз элект рон ную 

пош ту dасhа@tvrmоgіlеv.bу.

Асноў ная кан цэп цыя пра гра мы не змя ні ла ся: 

тэ ле ві зій ні кі па-ра ней ша му пра па ну юць во пыт-

ным гас па да рам дзя ліц ца ка рыс ны мі па ра да мі і 

са до ва-ага род ны мі хіт ры ка мі, а на віч коў «шас ці 

со так» зна ё мяць з ці ка вы мі сар та мі рас лін, што 

толь кі з'яў ля юц ца ў на шай кра і не, і ра зам са 

спе цы я ліс та мі вы ву ча юць з роз ных ба коў тра-

ды цый ныя куль ту ры.

У пер шым вы пус ку «Да чы» 2019 го да прой-

дзе май стар-клас, як пра віль на пі кі ра ваць і 

са джаць эў сто му — тра піч ную рас лі ну, якая 

ня бла га пры жы ва ец ца ў бе ла рус кім клі ма це і 

да па мо жа зра біць дач ны ўчас так больш яр кім 

і ці ка вым.

ВОСТ РАЎ
Ка лі вы даў но ма ры лі ўзяць тэ ле ві зій ных 

эк стра сэн саў ды ад пра віць усіх гур там ку ды-

не будзь як ма га да лей ад звы чай ных лю дзей, 

лі чы це, ва ша ма ра збы ла ся: з 2 са ка ві ка на 

ка на ле ТБ-3 па чы на ец ца рэ алі ці-шоу «Апош ні 

ге рой. Зор кі су праць эк стра сэн саў».

Яго ўдзель-

ні кі — «пле мя 

ак цё раў», ся род 

якіх Іры на Бяз ру-

ка ва, экс-удзель-

н і  ца Соmеdу 

Wоmаn На тал ля 

Мядз  ве  дзе  ва , 

Ар тур Смаль я-

ні наў і ін шыя, а 

так са ма «пле мя 

эк стра сэн саў» — 

удзель ні кі «Біт вы эк стра сэн саў» на ТНТ. Або-

двум пля мё нам трэ ба пра тры мац ца 39 дзён на 

бяз люд ных вы спах, праў да, не ў су ро вым клі ма-

це, а ў тро пі ках, на Фі лі пі нах, за тое ў кам па ніі з 

мар скі мі зме я мі, скар пі ё на мі і яда ві ты мі ме ду-

за мі. Што дня ўдзель ні кі атрым лі ва юць толь кі 

піт ную ва ду з раз лі ку два літ ры на ча ла ве ка, 

а ежу трэ ба зда бы ваць са мім, пры гэ тым вы-

кон ваючы раз на стай ныя за дан ні ар га ні за та раў. 

Да рэ чы, на сён ня між на род ны фар мат «Апош-

ня га ге роя», вя до мы так са ма пад наз ва мі «Экс-

пе ды цыя Ра бін зон» і «Вы жыў шы», адап та ва ны 

ў роз ных кра і нах све ту больш чым 40 ра зоў, а 

са мая па пу ляр ная вер сія пра ек та вы хо дзіць у 

ЗША ўжо 37 се зо наў за пар.

Май стар спор ту між на род-

на га кла са Дзміт рый Фа дзе еў 

стаў пе ра мож цам чэм пі я на ту 

го ра да Мін ска па рус кіх шаш-

ках ся род муж чын з па ру шэн-

нем зро ку. Дру гое мес ца ў май-

стра Н. Ан то сі ка ва, на трэ цім — 

кан ды дат у май стры Н. Зо таў. 

У тур ні ры жан чын пе ра маг ла 

Іры на Ча рэд ні чэн ка, дру гой фі-

ні ша ва ла Тац ця на Ані ка на ва. 

Трэ цяе мес ца — у Іры ны Пар-

ха мо віч.

У спа бор ніц твах па рус-

кіх шаш ках ся род ве тэ ра наў, 

пры све ча ных 23 лю та га, узя-

лі ўдзел 18 ша шыс таў. Пе ра-

мог між на род ны грос май стар 

Ар кадзь Плак хін — 14 ач коў з 

18 маг чы мых. На дру гім мес цы 

май стар В. Па лян скі — 13 ач-

коў. Трэ цім фі ні ша ваў кан ды-

дат у май стры А. Шуш ке віч — 

12 ач коў.

Па гля дзі це ці ка вы прык лад 

гуль ні.

№ 14 С. Су пру нюк — В. Па-

лян скі

Бе лыя прос тыя шаш кі: а1, 

b2, с1, d2, е5, f2, f4, h2, h4 (9).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а3, а5, b8, с5, d8, е7, g7, h6, 

h8 (9).

Май стар, які гу ляў чор ны мі, 

на нёс кін жаль ны ўдар. Па спра-

буй це ад шу каць шлях да пе ра-

мо гі за чор ных са ма стой на.

Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну юц ца кам па зі цыі, скла-

дзе ныя вя ду чым аддзе ла.

№ 15

Бе лыя прос тыя шаш кі: b6, 

с5, с7, f6 (4).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а5, с3, d4, d8, е3, е7 (6).

№ 16

Бе лыя прос тыя шаш кі: b6, 

с5, с7, f4, h4 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: а5, 

b2, d2, е3, е7, f2, f6, g7, h6 (9).

№ 17

Бе лыя прос тыя шаш кі: b6, 

с5, с7, f4, h4 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

d2, е3, f2, f6, g7, чор ныя дам кі 

а5 (6).

№ 18

Бе лыя прос тыя шаш кі: 26, 

30, 31, 32, 37, 44, 45, 49 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 7, 

8, 14, 16, 17, 18, 22, 25, 29 (9).

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць.

Проз ві шчы чы та чоў, якія 

да шлюць пра віль ныя ад ка зы, 

бу дуць апуб лі ка ва ныя.

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-

пуск № 82 ад 15.02.2019.

№ 10 1. gh4 (па гра жае 2. 

сd4) 2...сd4 3. сb2 df6 4. сd4 

аg5 5. dе5+

№ 12 19, 5 (~) 28, 5-23, 5 

(23/14/10 А) 26+ А(19)24(19) 

26+

№ 13 30, 23, 43, 18, 1, 

22 х

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 

С. Ра шэ цін (Ашмя ны), В. Ду-

да рэ віч (в. Но вая Мыш Ба ра-

на віц ка га ра ё на), Ф. Кар пей 

(Мя дзел), У. Стат ке віч (п. Зя-

лё ны Бор Іва цэ віц ка га ра ё на), 

У. Пань ко (Ка мя нец), І. Ана ніч 

(Грод на), А. Шур пін (Івя нец), 

В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на), 

П. і В. Шуль гі, А. Ліць ві наў (усе 

Мінск), В. Таў ка чоў (Клі ма віц кі 

р-н), В. Бан да рык (Мін скі ра-

ён).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц-

ка га, 10А, 220013, г. Мінск, 

е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу, або 

vоrush@уаndех.ru.

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

Не дзі ва, што зно сак 
спуд луе...

Свой, ад мет ны чы тач у 

га зе ты «Звяз да». Ён жа, 

хо чац ца ве рыць, гля дач 

тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3» 

і ў пры ват нас ці пра гра мы 

«Раз маў ля ем па-бе ла рус-

ку». Гэ тая тэ ле вік та ры на 

ўжо ка то ры год у эфі ры і 

маг ла б вы хо дзіць да лей — 

у звыч ным фар ма це. Ад-

нак ства раль ні кі вы ра шы лі 

ўдас ка на ліць яго (над чым 

і пра цу юць)...

А па куль усе, хто ці ка віц ца 

мо вай, ша ну юць яе і, маг чы ма, 

пла ну юць удзел у вік та ры не, мо-

гуць пра ве рыць сваё ве дан не 

з да па мо гай «Звяз ды». Та кім 

чы нам,

ці ве да лі вы, што:

гу жам — 1) на ка лё сах або 

сан ях; 2) ча ра дой, адзін за ад-

ным;

зно сак — 1) ма лень кае, звы-

чай на апош няе, ку ры нае яй ка; 

2) пра сла ба га, ні ку ды не вар-

та га ча ла ве ка;

ка пыл — 1) ка ва лак дрэ ва 

ў фор ме ступ ні, на якім ша вец 

ро біць абу так; 2) адзін з драў-

ля ных брус коў, якія ўстаў ля юц ца 

ў па ла зы і слу жаць апо рай для 

ку за ва са ней;

пуд ла — про мах у страль бе, 

ня ўда лы стрэл;

спі час ты — з вост рым вер-

хам або кан цом;

цвя ліць — 1) драж ніць, 

раз драж няць, вы клі каць зай-

здрасць, хва ля ваць, рас чуль-

ваць ка го-не будзь; 2) вы клі каць 

якія-не будзь па чуц ці, над зеі, жа-

дан ні;

цуг — 1) доў гі рад, ча ра да 

жы вёл, пту шак, ма шын, якія 

ру ха юц ца ад на за ад ной; 2) за-

прэж ка, у якой ко ні ідуць гу жам 

або па ра мі адзін за ад ным;

пуд ла даць — не па цэ ліць, 

пра мах нуц ца; па мы ліц ца (бе ла-

рус кія сі но ні мы: не на тую на гу 

бот на дзець, схі біць, спуд ла ваць; 

рус кі ад па вед нік: дать ма ху);

да абу ха да біць (да вес ці) — 

да вес ці да раз ва лу, пры вес ці ў 

не пры год ны стан (бе ла ру сы яшчэ 

ска жуць: да пу хі да біць, на пус-

ты ка нец звес ці, на пшык звес ці; 

рус кія: довести до ручки).

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

МА ДЭЛЬ ЕР 
ДЛЯ «ПЕР ШАЙ КНОП КІ»
Бел тэ ле ра дыё кам па нія аб вяс ці ла твор чы кон курс 

на ства рэн не но ва га ві зу аль на га воб ра за тэ ле ка на ла 

«Бе ла русь 1» і яго са мых вя до мых ін фар ма цый ных пе-

ра дач — «Па на ра ма», «Га лоў ны эфір», «Спе цы яль ны 

рэ пар таж», «Ак ту аль нае ін тэр в'ю» і ін шых. Пе ра мож ца, 

ад зна ча юць у ме ды я хол дын гу, не толь кі ўба чыць ува саб-

лен не сва іх эс кі заў на эк ра не, але і бу дзе ад зна ча ны гра-

шо вым пры зам у па ме ры 10 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў.

Як па зна ча на ў па ла жэн ні на афі цый ным сай це Бел-

тэ ле ра дыё кам па ніі, удзель ні кам кон кур су трэ ба рас пра-

ца ваць уні каль ную гра фі ку і ад мет ны, лёг ка па зна валь-

ны стыль для тэ ле ка на ла, які, з ад на го бо ку, не бу дзе 

су пя рэ чыць ужо скла дзе на му за га ды пра цы «стро га му» 

імі джу, а з дру го га — ад люст руе су час ную скі ра ва насць 

і ды на міч нае раз віц цё «Бе ла русь 1». Пры гэ тым ар га ні-

за та ры за ба ра ні лі ска ры стан не ўжо іс ну ю ча га ла га ты па 

(ён, да рэ чы, іс нуе з во се ні 2011 го да), а так са ма га то вых 

ра шэн няў, якія ўжо ска рыс тоў ва лі ся ў ды зай не тэ ле ка-

на ла, асоб ных пра грам і пе ра дач, аль бо змя шча лі ся ў 

ад кры тым до сту пе ў се ці ве.

Ма тэ ры я лы для ўдзе лу ў кон кур се не паз ней за 22 са-

ка ві ка 2019 го да не аб ход на да слаць на элект рон ную 

пош ту tvr@tvr.by ці на ад рас: вул. Ма ка ён ка, 9, 220014, 

г. Мінск, з па зна кай «Твор чы кон курс «Бе ла русь 1». 

Вы ні кі твор ча га спа бор ніц тва мас тац кая ра да БТРК 

пад вя дзе ця гам тыд ня.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.
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Га рад скі кніж ны фэст для ама-

та раў чы тан ня, які што год ла дзяць 

Бе ла рус кая біб лі я тэч ная аса цы я-

цыя, На ву ко вая біб лі я тэ ка БНТУ і 

пра ект «За Чы тан не», сё ле та прой-

дзе ў ста лі цы 19—20 кра са ві ка.

Як пла ну юць ар га ні за та ры, у 

гэ тым го дзе яго спе цы яль ны мі 

гас ця мі бу дуць укра ін ская пісь-

мен ні ца ў жан ры пад лет ка ва га 

фэн тэ зі, аў тар се рыі «Ча са дзеі» 

На тал ля Шчэр ба, пра фе сій ны 

мас так-ілюст ра тар, член Са ю за 

мас та коў Ра сіі Ан тон Ла ма еў і 

га лоў ны рэ дак тар лі та ра тур на-

га вы дан ня «Горький» Кан стан-

цін Міль чын. Май стар-кла сы для 

мас та коў, бло ге раў і кры ты каў, 

чы тан ні на роз ных мо вах з удзе-

лам вя до мых бе ла рус кіх ар тыс-

таў, лі та ра тур ная ін тэ ле кту аль ная 

гуль ня-квіз, ад мыс ло вая чай ная 

гас цёў ня — агу лам у пра гра ме 

фес ты ва лю больш як 100 раз на-

стай ных ме ра пры ем стваў. Ад бу-

дуц ца яны па тра ды цыі на пя ці 

пля цоў ках: дзі ця чай, ма ла дзёж-

най, пля цоў цы экс перт ных су-

стрэч, пля цоў цы гуч ных чы тан няў 

і вы стаў цы хэнд-мэйд-ге ро яў су-

час ных кніг «Усмеш лі выя цу ды».

Зы хо дзя чы з во пы ту мі ну лых га-

доў, «Го рад і Кні гі» ча кае не менш 

чым 8000 на вед валь ні каў. Каб іх не 

рас ча ра ваць і вы ка наць усё за пла-

на ва нае, ар га ні за та ры рас па ча лі 

на пля цоў цы ulej.by краў дфан дын-

га вую кам па нію па пад трым цы ва-

лан цёр ска га фес ты ва лю. У тэр мін 

да 7 кра са ві ка кож ны ах вот ны мо-

жа да лу чыц ца да спон са раў ме ра-

пры ем ства і атры маць не толь кі 

па дзя ку, але і па мят ны па да ру нак. 

«Мы пе ра ка на ныя, што ў кож ным 

го ра дзе му сіць быць кніж ны фес-

ты валь, і Мінск гэ та га дак лад на 

за слу гоў вае. Ня хай доб рыя аў та-

ры і вы да вец твы пры яз джа юць да 

нас усё час цей!» — га во рыць ад-

на з аў та раў і ку ра та раў пра ек та 

Воль га ВОЎК.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

Пя ты фес ты валь «Го рад і Кні гі» 
прой дзе ў Мін ску ў кра са ві ку

1 сакавіка 2019 г.


