
З 11 да 17 каст рыч ні ка ў 

Мін ску прай шлі чэм пі я на ты 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь (1-я лі га) 

ся род муж чын і жан чын. У муж-

чын скім тур ні ры 28 удзель ні каў, 

ся род якіх 6 май строў спор ту і 

між на род ны грос май стар па 

шаш ках-64 Яў ген Кан дра чэн-

ка зма га лі ся за пяць пу цё вак, 

якія да юць пра ва на бу ду чы год 

згу ляць у вы шэй шай лі зе чэм-

пі я на ту кра і ны. Іх ула даль ні ка-

мі ста лі мін скія май стры Анд-

рэй Моў чан, Юрый Цы ма но віч, 

Дзміт рый Не мец — ва ўсіх па 

13 ач коў; чэм пі ён ка Бе ла ру сі 

ся род жан чын Яна Яку бо віч 

і кан ды дат у май стры з Жо-

дзі на Сця пан Да ра шэн ка — у 

абод вух па 12 ач коў. У жа но-

чым тур ні ры за пяць за па вет-

ных пу цё вак зма га ла ся 21 ша-

шыст ка. Пе ра маг ла май стар 

Па лі на Пет ру сё ва — 13 ач коў. 

Яшчэ чатыры спарт смен кі на-

бра лі па 12 ач коў — кан ды дат 

у май стры Вік то рыя Ні ка ла е-

ва, пер ша раз рад ні ца Вік то рыя 

Бе лая (Ві цебск), кан ды да ты ў 

май стры Да р'я Ні кі фа ра ва і Ма-

рыя Час на ко ва (усе — Мінск).

У Ле нін скім ра ё не г. Мін ска 

прай шло пер шын ство ра ё на па 

рус кіх шаш ках, пры зё ра мі ста лі: 

1. Кас цян В., 2. Гу рэц кі В., 

3. Су пру нюк C.

Па гля дзі це пры кла ды гуль ні 

ўдзель ні каў спа бор ніц тваў.

№ 70 Г. Ба ры ша ва — К. Куд-

ра вец

Бе лыя прос тыя шаш кі: 24, 

25, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39 

(10).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 9, 

10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 26 

(10).

1. 2823? Па мыл ка, вый гра ва-

ла 1.3127, і ў чор ных ня ма ка рыс-

 ных ха доў на 1 ... 1217 вар тая 

кам бі на цыя 2520, 2419, 2920, 

2822, 3304+

№ 71 С. Аста паў — Д. Не-

мец

Бе лыя прос тыя шаш кі: 26, 

29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 

43, 44, 47, 48, 49, 50 (16).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 

19, 20, 22, 24 (16).

Чор ныя з да па мо гай кам бі на-

цыі пра нік лі на да мач нае по ле 

46. Па ка жы це кам бі на цыю.

Для са ма стой на га ра шэн ня 

ў шаш кі-64 пра па ну юц ца кам-

па зі цыі, скла дзе ныя вя ду чым 

ад дзе ла.

№ 72

Бе лыя прос тыя шаш кі: b6, 

c7, e7, f2, h2, h4 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: c3, 

d4, f4, g3, g7, h6 (6).

№ 73

Бе лыя прос тыя шаш кі: d2, 

f4, g1, g5, h2 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: b2, 

b6, d4 (3).

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 № 73 ад 12.10.2018.

№ 67 b2, e3, c5, g3, h8+.

№ 68 1.2419 14x45 2.5044 

15x24 3.4440 45x34 4.4238+.

№ 69 1.3227 21x43 2.3430 

15x33 3.48x06+.

Дак лад 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), 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 (Клімавіцкі ра ён), 

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, e-maіl: 

іnfo@zvіazda.by або vorush@

yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.
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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі ЦІ КА ВІН КІ 
СУ ПРАЦЬ МАР КО ТЫ

Ш А Ш К І 
(«ЗВЯЗ ДА»)

Вы пуск № 74

1316 1

«Дзе сяць фа та гра фій»
«Бе ла русь 3», з 29 каст рыч ні ка

Не ча ка ныя фо та здым кі лю дзей, чые ім ёны ва ўсіх на слы ху, — гэ-

та ак цё ры і рэ жы сё ры, спарт сме ны і трэ не ры, па пу ляр ныя эст рад ныя 

ар тыс ты — ад кры юць не вя до мыя эпі зо ды з жыц ця ге ро яў. На прык лад, 

акт ры са На тал ля Бе ла хвос ці ка ва ўспом ніць пра тай нае пры знан не Але на Дэ ло на, а Аляк сандр 

Мі хай лаў рас ка жа, што ў дзя цін стве крад ком еў зуб ную па сту, а ад ной чы пад час зды мак ледзь 

не за гі нуў з-за галь шту ка... Акра мя та го, вя ду чы пра гра мы Аляк сандр Стры жэ наў рых туе для 

кож на га гос ця сюр прыз: рэ бус, скла дзе ны з кар ці нак, кож ная з якіх аба зна чае асоб ную ці ка вую 

гіс то рыю.

«Ка ра ле ва пры га жос ці»
«Бе ла русь 1», з 29 каст рыч ні ка

Ха раст во вяс ко вай дзяў чы ны Ка ця ры ны Па но вай да-

зво лі ла ёй не прос та хут ка пра біц ца з да лё кай пра він цыі 

ў цэнт раль ны ста ліч ны Дом мод, але і стаць тва рам са-

вец кай мо ды 60-х га доў і пер шай ма не кен шчы цай, якую 

пры зна лі на За ха дзе, на зы ва ю чы ў тым лі ку «на цы я-

наль ным зда быт кам СССР». Але ма ла хто ве дае, што за 

вон ка вай каз кай пра Па пя луш ку сха ва ныя зайз драсць і 

інт ры гі, баць коў ская не лю боў і вы пра ба ван не сла вай...

«Тан кі»
TV1000Ru, 30 каст рыч ні ка — 4 ліс та па да

Ня гле дзя чы на ва ен ную тэ му, гэ та не гіс та рыч ная 

дра ма, а хут чэй лёг кае пры год ніц кае кі но з эле мен та мі 

ко мік са. Кан струк тар Мі ха іл Кош кін на па ро зе вай ны з 

Гер ма ні яй рас пра цоў вае пра та тып іна ва цый на га тан ка 

Т-34 і, каб да ка заць без да кор насць ба я вой ма шы ны, 

ра зам з ад на дум ца мі вы праў ля ец ца на ўзо рах тэх ні кі ў 

Маск ву. Ад нак хут ка вы свят ля ец ца, што без да рож жа — 

най мен шая з праб лем на шля ху, і вы пра боў ваць тан кі 

да вя дзец ца ў ба я вых умо вах...

«Міс тар Фе лі чы та»
«Кі на ка ме дыя», 3 ліс та па да

Ля но та на ра дзі ла ся ра ней за італь ян ца Мар ці на, які 

лю біць ля жаць на ка на пе і раз ва жаць пра тлен насць іс-

на га. Але каб са браць гро шы на апе ра цыю для сяст ры, 

ён вы му ша ны ўстаць і іс ці пра ца ваць — па моч ні кам 

да вя до ма га псі хо ла га. Пад час ад' ез ду док та ра Мар-

ці на вы дае ся бе за яго і на па чат ку за раб ляе не бла гія 

гро шы, па куль не су ты ка ец ца з са праў ды сур' ёз ным 

вы пад кам.

«Вёс ка. LІVE»
СТБ, з 4 ліс та па да

Ге ра і ня но ва га рэ алі ці-шоу ўлас най вы твор час ці тэ ле ка-

на ла — мод ная га ра джан ка, ва ка ліст ка гур та «Лас Ве гас» 

Лі за ве та Па лі шчук, якая ні чо га не ве дае пра вяс ко выя буд-

ні, але вы му ша на аку нуц ца ў іх. Кам па нію ёй скла дзе Ула-

дзі мір Суб ат, які, на ад ва рот, глы бо ка ве дае по быт сяль чан і 

бу дзе з гу ма рам ка мен та ваць экс пром ты, якія ад бы ва юц ца 

ў кад ры. У 12 вы пус ках пра ек та гле да чы ўба чаць, як га рад-

ская пры га жу ня па спра буе асво іц ца на фер ме і па лет ках і 

на ву чыц ца са ліць гур кі, стрыг чы авеч ку, да іць ка зу...

Ра зы нкі 
на аб ру се 
ў аль тан цы
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:

аб ру́  с — тэкс тыль ны вы-

раб, якім за сці ла юць стол;

па чва ́   ра — ка зач ная, жу-

дасная іс то та;

мар мы та́  ць — га ва рыць 

не вы раз на;

грэ ́  ба ваць — вы ра жаць агі-

ду да ча го-не будзь;

ра зы́   нкі — су ша ныя яга ды 

ві на гра ду;

аль та ́ н ка — лет няя па бу до-

ва для ад па чын ку;

за да ваць тон — па каз ваць 

прык лад у чым-не будзь, ста на-

віц ца ўзо рам для ін шых. Бе ла-

рус кія ад па вед ні кі: вес ці рэй, 

пра віць баль, тры маць лей цы. 

Рус кія: де лать по го ду, играть 

пер вую скрипку;

на жа бін скок — 1) вель мі 

ма ла; 2) вель мі ма лы (па даў-

жы ні, пло шчы). Бе ла ру сы яшчэ 

ска жуць: з ка ма роў нос, з ма-

ка ва зер не. Рус кія: ку рам на 

смех, кап ля в мо ре.

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.

Наш фар матНаш фар мат

Фальк лор пад ка ра о ке
Эт ног раф Ла ры са МЯТ ЛЕЎ СКАЯ і да след чык бе ла-

рус ка га на род на га тан ца Сяр гей ВЫ СКВАР КА ста-

нуць вя ду чы мі но ва га фальк лор на га пра ек та «Спя вае 

Бе ла русь», які стар туе ў тэ ле ві зій ным эфі ры ў ліс та-

па дзе.

Зды мач ная гру па 

пра гра мы пла нуе на-

ве даць роз ныя кут кі 

кра і ны, ад паў ноч ных 

ра ё наў Ві цеб шчы ны 

да па меж ных вё сак 

го мель ска га Па лес ся, 

каб ства рыць свое-

асаб лі вую «пе сен ную 

кар ту Бе ла ру сі». Вя-

ду чыя ра зам з мяс цо-

вы мі фальк лор ны мі 

ка лек ты ва мі не толь кі 

вы ву чаць ста ра даў нія 

бе ла рус кія пес ні, але і 

рас шыф ру юць іх для 

шы ро кай аў ды то рыі з да па мо гай ка ра о ке-ціт раў. А вя до-

мы фальк ла рыст Іван Крук да поў ніць спе вы зай маль ны мі 

гіс то ры я мі пра важ ныя сім ва лы вяс ко ва га жыц ця і звя за-

ныя з імі пры кме ты і тра ды цыі: рас ка жа, напрыклад, што 

та кое чыр во ны кут, ад ча го аба ра няе пад ко ва ў ха це і дзе 

па ві нен ста яць стол...

Пер шы вы пуск пра ек та ўжо зня ты — яго ўдзель ні ка мі 

ста лі ар тыс ты фальк лор на га ка лек ты ву «Ка лы хан ка» з 

га рад ско га па сёл ка Мі ха на ві чы Мінск ага ра ё на.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та прэс-служ бы Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.


