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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі  

ХУТ КА Ў ШКО ЛУ

1316 1

«Кня зёў на Мэ ры»

TV1000 Kіnо RU, 27 жніў ня

Без раз важ ная гуль ня пра пар шчы ка Пя чо ры на, які ад 
ну до ты ў ку рорт ным Пя ці гор ску ўлюб ляе ў ся бе прад мет 
уз ды хан няў юн ке ра Груш ніц ка га, пры во дзіць да тра гіч на га 
вы ні ку... На эк ран тра пі ла ўся го ад на з час так ра ма на Лер-
ман та ва «Ге рой на ша га ча су», а пад стаў для роз ду му яна 
па кі дае без ліч. Не здар ма ра ман эк ра ні за ва лі аж но пяць 
ра зоў, і гэ та не ўліч ва ю чы тэ ле- і ра дыё спек так ляў. Сло вам, 

ка лі ва шых стар ша клас ні каў не ўда ец ца па са дзіць за «Ге роя на ша га ча су», пра па нуй це ім 
па гля дзець «Кня зёў ну Мэ ры». Для па чат ку.

«Ка мен ная квет ка»

«МІР», 1 і 2 ве рас ня

Ураль скія ска зы, па мят ныя мно гім яшчэ з ся рэд ніх кла саў 
шко лы, за ча роў ва юць асаб лі вым рыт мам і воб ра за мі, а фільм-
каз ка Аляк санд ра Птуш ко, ня гле дзя чы на ша ноў ны ўзрост 
(больш як 70 га доў!), уз мац няе ўра жан не з да па мо гай дэ та ляў 
і пад ра бяз нас цяў. І вось яны ні бы сы хо дзяць прос та з кніж ных 
ста ро нак — Да ні ла-май стар, яго ка ха ная Ка ця і Гас па ды ня 
Мед най га ры, якая спра буе каш тоў ны мі ка мя ня мі ды сак рэ та мі май стэр ства за сціць во чы і 
шлях на зад, да лю дзей...

«Аляк сандр Не ўскі»

«Бе ла русь 3», 30 жніў ня

І зноў у кад ры школь ная пра гра ма — гэ тым ра зам ажы-
вае ўрок гіс то рыі. Гіс то рыя ста ра жыт на рус ка га кня зя, які 
ўшчэнт раз біў вой скі Тэў тон ска га ор дэ на на Чуд скім во-
зе ры ў кра са ві ку 1242-га, ста ла ад ной з най леп шых ра бот 
Сяр гея Эй зенш тэй на. Стуж ка, зроб ле ная па дзяр жаў ным 
за ка зе, пры нес ла аў та ру Ста лін скую прэ мію і сту пень док-

та ра мас тацт ва знаў ства, а ў гле да чоў і ў да ва ен ны час, і паз ней ме ла аша лам ляль ны пос пех, 
па раў наль ны хі ба з «Ча па е вым».

«Пу дзі ла»

ТВ3, 1 ве рас ня

Гіс то рыя ад ной муж най і са ма ах вяр най шас ці клас ні цы, 
якая змаг ла вы ста яць у су праць ста ян ні з чэр ствас цю і 
жорст кас цю цэ ла га кла са, зня тая 35 га доў та му, але ак ту-
аль ная і сён ня. І, ма быць, сён ня, у час та таль на га дэ фі цы ту 
ча ла ве чай цеп лы ні, на ват больш, чым ра ней. Пры свя ча-
ец ца не толь кі дзе цям, якія ву чац ца спаз на ваць роз ныя 
ад цен ні све ту, але і ўсім да рос лым, якія да гэ туль лі чаць 
школь нае цка ван не, яно ж бу лінг, «дзі ця чы мі свар ка мі» і што «са мі раз бя руц ца».

«Доб ры хлоп чык»

АНТ, 2 ве рас ня

Ву чань 9-га кла са Ко ля Смір ноў за ка хаў ся ў на стаў-
ні цу анг лій скай мо вы, а тым ча сам хтось ці пад па ліў 
школь ную пры бу до ву з но вы мі кам п'ю та ра мі, та та пры-
му сіў сям'ю жыць па рэ жы ме 12/36 (12 га дзін спаць, 
а по тым 36 — зай мац ца спра ва мі), з-за ча го ва ўсіх 
та таль ны не да сып, а тут яшчэ дач ка ды рэк та ра па ча ла 
за ля цац ца да са мо га Ко лі... У хлоп ца ёсць уся го не каль кі 

дзён да свя та шко лы, каб ра за брац ца з аса біс тым жыц цём, на ла дзіць ста сун кі з баць ка мі 
і вы крыць пад паль шчы ка.



На дыя гра ме № 56 маг чы-
мы ва ры янт з пар тыі В. Дзя-
ра бін — Я. Кан дра чэн ка, якая 
іг ра ла ся ў бліц-пра гра ме на 
тур ні ры «Бе лыя но чы — 2018» 
у Санкт-Пе цяр бур гу. Бе ла рус кі 
грос май стар у сва іх раз лі ках 
за ду маў пры го жую, не стан-
дарт ную кам бі на цыю. Па спра-
буй це ад шу каць шлях да пе ра-
мо гі за чор ных са ма стой на.

№ 56

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, 
b4, c3, c5, d4, e3, f2, g5 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 
a5, a7, d6, d8, e7, f6, f8, h4 (8).

У шаш кі-100 мі ні я цю ры, 
скла дзе ныя вя ду чым ад дзе ла.

№ 57
Бе лыя прос тыя шаш кі: 24, 

25, 28, 30, 33, 42 (6).
Чор ныя прос тыя шаш кі: 7, 

8, 9, 14, 15, 18 (6).
№ 58
Бе лыя прос тыя шаш кі: 26, 

31, 32, 40, 43, 44 (6).
Чор ныя прос тыя шаш кі: 

12, 13, 14, 15, 23, 38 (6).
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.

У па чат ку жніў ня між на род-
ны грос май стар Анд рэй Ва люк 
за няў дру гое мес ца ў чац вёр-

тым эта пе куб ка све ту па шаш-
ках-64 у Эс то ніі ў Ку рэ маа.

З 10 да 12 жніў ня ў Дра гі-
чы не ад быў ся ад кры ты рэс-
пуб лі кан скі тур нір па шаш ках-
64 «Ет вызь 2018.» Пе ра мог 
ра сій скі май стар Алег Хо лін 
(Бранск) — 14 ач коў з 18 маг-
чы мых. На дру гім мес цы кан-
ды дат у май стры Сяр гей Мі-
сю та (Коб рын) — 13 ач коў, 
трэ цім фі ні ша ваў май стар з 
Ма ла дзеч на Аляк сандр Бар-
таш — 12 ач коў.

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-
пуск № 69 ад 10.08.18.

№ 52 d8. d2. b2. g5. d2. e1(b6) 
f2(a5) e1(g5) d2(h4) e1(b4) a5. 
b6(h2) g1+

№ 53 d8(c5A) c3(d2A1) fe7. 
g5. f4(c3)c1+ A(e7) f6. c3. d8. 
f4(c3) c1+ A1(e7) f6. d8. f4 (c3)
c1+

№ 54 b2(e7) d8(d4) h2. f4. 
h8+

№ 55 1.47-42 (37х30 трэ ба 
біць боль шасць ша шак і чор ная 
за ста ец ца прос тай) 2.35х02 (да-
лей біць нель га, трэ ба ча каць 
хо ду чор ных) 32х43 3.02х38 
43х32 4.4943+

Пра віль ныя ад ка зы да сла-
лі В. Ду да рэ віч (в. Но вая Мыш 
Ба ра на віц ка га ра ё на), Ф. Кар-
пей (Мя дзел), В. Стат ке віч 
(п. Зя лё ны Бор Іва цэ віц ка га ра ё-
на), В. 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 ра ён), 
В. Бан да рык (Мін скі ра ён).

Пі шы це на ад рас: 220013, 

г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 

10а, га зе та «Звяз да»; e-maіl: 

іnfo@zvіazda.by або vorush

@yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

Ш А Ш К І («ЗВЯЗ ДА») Вы пуск № 70

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

КА РА О КЕ 
З ГОР ЦА МІ 

І НІ НО КА ТА МА ДЗЭ
1 ве рас ня ў Мін ску прой дзе 

ўжо чац вёр ты па лі ку фес ты-

валь гру зін скай куль ту ры «Тбі-

лі со ба», які ла дзяць су мес на 

Мін гар вы кан кам і мэ рыя Тбі лі-

сі, па соль ства Гру зіі ў Бе ла ру-

сі, гру зін ская су пол ка «Ма му-

лі» пры пад трым цы ганд лё вай 

мар кі «Бар жо мі». 

«У 2018 го дзе Гру зія ад зна чае 
100-год дзе з дня аб вя шчэн ня не за-
леж нас ці, і на «Тбі лі со бе» мы хо чам 
па дзя ліц ца з бе ла ру са мі сва і мі га-
лоў ны мі да сяг нен ня мі за ста га до вую 
гіс то рыю, — рас ка заў Над звы чай ны 

і Паў на моц ны Па сол Гру зіі ў Бе ла-

ру сі Ва ле рый КВА РАЦ ХЕ ЛІЯ. — Та-
му гас ця мі свя та ста нуць ле ген дар-
ныя лю дзі, якіх лю бяць і па ва жа юць 
не толь кі ў на шай кра і не, але і ва ўсім 
све це. У іх лі ку мэр Тбі лі сі Ка ха Ка ла-
дзе, у мі ну лым вя до мы фут ба ліст кі еў-
ска га «Ды на ма» і «Мі ла на», ле ген дар-
ны ан самбль пес ні і тан цы «Эры сі ё ні», 
а так са ма на огул Ні но Ка та ма дзэ, чые 
кан цэр ты збі ра юць ты ся чы пры хіль ні-
каў у роз ных кра і нах».

Ся род ін шых ці ка ві нак фес ты ва-
лю — не толь кі му зы ка і тан цы ад 
поўд ня да поў на чы, але так са ма спіс 
са 100 спраў, якія да па мо гуць блі жэй 
па зна ё міц ца з гіс то ры яй і куль ту рай 
Гру зіі. Так, пра не звы чай ныя марш-
ру ты і спо са бы пра вя дзен ня вод пус ку 
рас ка жуць на пер шым «Тур ба за ры» 
во пыт ныя па да рож ні кі і трэ вэл-бло-
ге ры: як уза брац ца на Каз бек аль бо 
зла дзіць раф тынг па рэ ках, дзе знай-
сці тра ды цый нае ві но аль бо згу ляць 
улас нае вя сел ле? Акра мя та го, на вя-
лі кай пло шчы ад ра ту шы да на бя рэж-
най Свіс ла чы мож на бу дзе паў дзель-
ні чаць у раз на стай ных ак тыў ных за-
ба вах, ся род якіх ка ра о ке з гор ца мі на 
бэк-ва ка ле, май стар-клас па тру ках 
на скей це і крэ а тыў ная пры чос ка ў 
ко ле рах гру зін ска га сця га. Ува ход на 
«Тбі лі со бу» тра ды цый на воль ны.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

НА ТЭ МЫ КУЛЬ ТУ РЫ
1 ве рас ня на ка на ле «Бе ла русь 3» 

пісь мен нік На вум Галь пя ро віч 

прад ста віць свой но вы аў тар скі пра ект 

«Су раз моў цы» — цыкл вя лі кіх ін тэр в'ю 

з вя до мы мі пісь мен ні ка мі, паэ та мі, 

ар тыс та мі, пе да го га мі і гра мад скі мі 

дзея ча мі пра ро лю род най мо вы ў 

фар мі ра ван ні гра мад скай свя до мас ці, 

су час ны стан і праб ле мы бе ла рус кай 

лі та ра ту ры.

У прэм' ер ным вы пус ку, пры мер ка ва ным да 
Дня бе ла рус ка га пісь мен ства, гле да чы ўба чаць 
су стрэ чу з мі ніст рам ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Аляк санд рам Кар лю ке ві чам. Да лей пра-
ект бу дзе вы хо дзіць у эфір кож ную су бо ту.

Акра мя та го, юбі лей на му Дню бе ла рус ка га 
пісь мен ства ў эфі ры са цы я куль тур на га ка на-
ла бу дзе пры све ча ны па каз да ку мен таль най 
стуж кі «Пер ша друк», зня та га ле тась на «Бе-
ла русь філь ме» да 500-год дзя ай чын на га кні-
га дру ка ван ня (яго гле да чы ўба чаць 27 жніў ня), 
і ча ты рох се рый на га мас тац ка-пуб лі цыс тыч на-
га філь ма вы твор час ці БТРК «Ска ры на. Дзе-
ля Бо га і лю дзей» (у пра гра ме з 28 жніў ня). 
А 2 ве рас ня тыя, хто не змо жа аса біс та тра-
піць у Іва на ва на маш таб нае свя та, уба чаць яго 
ад крыц цё — му зыч на-тэ ат ра лі за ва ную дзею 
«Ма лой ра дзі ме па кла ню ся»



Больш як 80 ары-

гі наль ных сэл фі з 

роз ных кра ін све ту 

ўжо да сла ныя на 

кон курс твор чых 

фо та ра бот «Маё 

пры ві тан не ІІ Еў ра-

пей скім гуль ням», 

аб ве шча ны Між-

на род ным ра дыё 

«Бе ла русь» су мес-

на з ды рэк цы яй 

спа бор ніц тваў.

На пра па но ву да-
слаць фо та пры ві тан не 
ўдзель ні кам і гас цям 
Еў ра пей скіх гуль няў 
2019 го да ад гук ну лі ся 
як бе ла рус кія ама та ры 
ак тыў на га ла ду жыц ця, 
так і жы ха ры Ра сіі, Укра і-
ны, Та джы кі ста на, Гер ма-
ніі, Фін лян дыі, ЗША, Кі тая, 
Ін дыі, Ал жы ра, Ні ге рыі 
і В'ет на ма. На прык лад, 
адзін з ак тыў ных слу-
ха чоў між на род на га ра-
дыё «Бе ла русь» Дзіт мар 
Вольф з Гер ма ніі да слаў 

ка лаж з лёг ка ат ле тыч на-
га ма ра фо ну ў Франк фур-
це, а кі та ец Ке він Чжаа 
на тхніў ся гар на лыж ным 
цэнт рам у Пхёнч ха не... 
Тра піць у спар тыў ную 
фо та га ле рэю і да лу чыц-
ца да ўдзе лу ў кон кур се 
мо гуць усе ах вот ныя: для 
гэ та га трэ ба ў тэр мін да 

25 каст рыч ні ка 2018 го-
да зра біць зды мак на 
фо не спар тыў ных аб'-
ек таў, а яшчэ лепш — 
пад час улас ных за нят-
каў спор там, па кі нуць 
на ім па зна ку — хэш тэг 
#MІNSK2019 і да слаць 
на элект рон ную пош ту 
mіnskgаmеs2019@gmаіl.
соm аль бо да лу чыць да 
кон курс най за яў кі на сай-
це rаdіоbеlаrus.bу. «Умо-
вы ў нас да во лі жорст кія, 
ад кож на га ўдзель ні ка 
пры ма ец ца толь кі ад но 
фо та, — па ве да мі лі на 
ра дыё, — але гэ та та му, 
што пры зы та го вар тыя: 

пе ра мож цы атры ма юць 
кам плек ты за пра шаль-
ні каў на спар тыў ныя ме-
ра пры ем ствы Еў ра пей-
скіх гуль няў і па рад ную 
спар тыў ную экі пі роў ку 
на цы я наль най ка ман ды 
Бе ла ру сі!»

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



На хва ліНа хва лі  

СЭЛ ФІ СА СПОР ТАМ


