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«Алег ра з аг нём» 
«Бе ла русь 3», 31 лі пе ня

Чэр вень 1941-га. Фа шыс ты спра бу юць за бла ка ваць 

Чар на мор скі флот, для ча го за кід ва юць фар ва тар но-

вы мі маг ніт на-акус тыч ны мі мі на мі. Каб абяс шко дзіць іх, 

ство ра на гру па доб ра ах вот ні каў-мі нё раў — але за рас-

крыц цё за гад кі сак рэт най зброі ім да вя дзец ца за пла ціць 

улас ным жыц цём... Як у ба я вых умо вах рас кры ва юц ца 

лю дзі, ні вод ны з якіх не лі чыць ся бе ге ро ем, на якія ўчын кі 

здат ныя са праўд ныя сяб ры і пры чым тут пер шая част ка зна ка мі тай пятай сім фо ніі Бет хо ве на? 

Усе ад ка зы — у гэ тай ва ен най дра ме Ула дзі мі ра Страл ко ва.

«Кар ці на але ем» 
МІР, 31 лі пе ня — 1 жніў ня

У пе цяр бург ска га біз нес ме на ўкра лі ра ры тэт ную кар-

ці ну «Дзяў чы на з за гад ка вай усмеш кай». Праў да, хут ка 

вы свят ля ец ца, што знік ла ко пія. Ары гі нал яшчэ ра ней 

вы нес ла з до му жон ка прад пры маль ні ка — у якас ці помс-

ты за раз вод. А каб не пад стаў ляц ца са мой, да ру чы ла 

най леп шай сяб роў цы ў су пра ва джэн ні бы ло га ахоў ні ка му жа ад вез ці каш тоў нае па лат но ў Лас-

Ве гас, каб пра даць за меж на му ан ты ква ру. Па рач ка вы праў ля ец ца ў ванд роў ку, не па да зра ю чы, 

якія не бяс пе кі ча ка юць іх у ста лі цы аза ртна га жыц ця.

«Пер са наж» «Кі на ка ме дыя», 
31 лі пе ня і 5 жніў ня

Пад атко вы ін спек тар Га ральд Крык вя дзе звы чай нае ма-

на тон нае жыц цё, па куль ад не куль не з'яў ля ец ца го лас, які 

па чы нае ка мен та ваць усе яго дзе ян ні. Док тар па да зрае шы-

за фрэ нію, але сам Га ральд ра зу мее, што ад бы ва ец ца неш та 

над звы чай нае, і звяр та ец ца па да па мо гу... да пра фе са ра 

лі та ра ту ры. Але ці маг чы ма па ве рыць, што ты — толь кі плод 

уяў лен ня ін ша га ча ла ве ка, а твай го ге роя ў кан цы кні гі ча кае 

смерць? Та му тэр мі но ва трэ ба ўзяць лёс у свае ру кі.

«Не ды хай» 
«Бе ла русь 2», 3 жніў ня

Да са мот на га і сля по га ста ро га за бі ра юц ца ра баў-

ні кі, каб украс ці вя ліз ную су му гро шай. Зда ва ла ся б, 

што мо жа быць пра сцей шым, чым аб сле да ваць дом 

прак тыч на без да па мож на га ча ла ве ка? Але не ча ка-

на ах вя ра са ма ста но віц ца пе ра след ні кам, за мкнё ная 

пра сто ра пе ра тва ра ец ца ў паст ку, а сак рэт, сха ва ны 

ў до ме, да ты чыц ца да лё ка не скар баў пад пад ло гай... 

Сло вам, для ама та раў гля дзець філь мы за трым лі ва ю чы 

ды хан не — са мае тое, каб не за снуць ноч чу.

«Па мыл ка То ні Вэн дзі са» 

«Куль ту ра», 4 жніў ня

Унут ры доб ра га му жа, бы ло га тэ ні сіс та і плэй боя То ні 

Вэн дзі са ха ва ец ца зу сім ін шы ча ла век — скна ра і эга іст, 

які ажа ніў ся з ба га тай жан чы най, але ба іц ца, што тая 

вы бе ра ін ша га. Каб вы ра шыць усе праб ле мы ра зам, ён 

шу кае на ём на га за бой цу. Ад нак, аба ра ня ю чы ся, жан чы на 

вы пад ко ва за бі вае та го. Пад кі нуў шы след чым фаль шы выя 

доказы, То ні кры ва душ на спа чу вае жон цы, якой па гра жае 

тур ма. Ад нак тут за спра ву бя рэц ца ўед лі вы дэ тэк тыў і зна-

хо дзіць адзі ны доказ, што да па мо жа рас крыць праў ду...

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі   ЛЮ ДЗІ СУ ПРАЦЬ АБ СТА ВІН

У па чат ку лі пе ня ў поль скім 

г. Жу ро мін ад быў ся ХVІІІ між на-

род ны тур нір «Поль ская гуль-

ня» па шаш ках-100. На старт 

вый шлі 43 ша шыс ты з 10 кра ін. 

Ва ўпар тай ба раць бе пе ра мо гу 

атры маў бе ла рус кі грос май стар 

Аляк сандр Бу ла таў — 14 ач коў 

з 18 маг чы мых. Та кі ж вы нік у 

кі тай ска га ша шыс та Ду Іфу, які 

са сту піў пе ра мож цу па да дат ко-

вых кры тэ ры ях. На трэ цім мес-

цы — поль скі ша шыст Ка раль 

Ці хоц кі — 13 ач коў. Пе ра мож цы 

атры ма лі куб кі ў вы гля дзе фі гур 

ста ра жыт ных ры ца раў.

Па гля дзі це ці ка вы фраг мент 

гуль ні.

№ 48 В. Ва ру шы ла — Л. Іт-

кін.

Бе лыя прос тыя шаш кі: 12, 

44, 45, 48 (4)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 1, 

13, 24, 30 (4)

Зда ец ца «ра жон» на по ле 

12 па ві нен за бяс пе чыць бе лым 

пе ра мо гу 1.4540, ад нак чор ныя 

ад чай на аба ра ня юц ца 1 ... 2429 

2.4035 3034 3.4439 3443 4.4839 

0106 5.1207 0611! 6.0716 1318 

7.1611 1822 8.1107 2227 9.0702 

2731? (Вы ра шаль ная па мыл ка, 

да ні чы ёй трэ ба бы ло зра біць 

адзін крок 9 ... 2732.) За раз 

бе лыя пе ра ма га юць, вы ка-

рыс тоў ва ю чы пят лю 10.0219 

2933 11.3928 3137, зда ва ла ся, 

бе лая дам ка пе ра кры тая і чор-

ныя лёг ка вы слізг ва юць на ні-

чыю, але 12.1924! 3741 13.2447 

4146 14.4724, і чор ная дам ка 

злоў ле на.

Для са ма стой на га ра шэн-

ня пра па ну юц ца кам па зі цыі ў 

шаш кі-64 між на род на га май-

стра па ша шач най кам па зі цыі 

Вік та ра Шуль гі (Мінск).

№ 49

Бе лыя прос тыя шаш кі: g3, 

бе лыя дам кі: g7, h4 (3)

Чор ныя прос тыя шаш кі: d4, 

е5, g5, h8, чор ныя дам кі: f6 (5)

№ 49

№ 50

Бе лыя прос тыя шаш кі: а7, 

d2, е3, f2, f4 (5)

Чор ныя прос тыя шаш кі: d8, 

f8, h2, h4, h6 (5)

Мі ні я цю ра ў шаш кі-100 скла-

дзе на ўкра ін скім май страм па 

ша шач най кам па зі цыі Іва нам 

Івац кам.

№ 51

Бе лыя прос тыя шаш кі: 6, 29, 

33, 38, 44, 48 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 7, 

10, 13, 21, 31, 35, 37 (7)

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 № 67 ад. 13.07.2018.

№ 45 29. 29-23 20х18 30. 38-

32 27х29 31. 34х01+

№ 46 h8(d2),с3,еd4,d8(е1),с3,а

7(b6),с5(с7),b6,d2(g5),е3(h4), f4х

№ 47 f6(е5),b4,а7(b2,f4,b6,d

6,b2),g5,е3,а1х

Пра віль ныя ад ка зы да сла лі 

В. Ду да рэ віч (в. Но вая Мыш, 

Ба ра на віц ка га р-на), Ф. Кар пей 

(Мя дзел), В. Стат ке віч (п. Зя ле-

ны бор, Іва цэ віц кі р-н), 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 р-н), В. Бан-

да рык (Мін скі р-н).

Пі шы це на ад рас: 220013, 

г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 

10а, га зе та «Звяз да»; е-mаіl: 

іnfо@zvіаzdа.bу або vоrush@

уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

Ш А Ш К І («ЗВЯЗ ДА») Вы пуск № 68

1316 1

«ДЗІ ЦЯ ЧАЕ 
ЕЎ РА БА ЧАН НЕ» 

Ў МІН СКУ 
СТА НЕ РЭ КОРД НЫМ

16-ы між на род ны дзі ця чы кон-

курс пес ні «Еў ра ба чан не-2018», што 

прой дзе 25 ліс та па да ў бе ла рус кай 

ста лі цы, збя рэ рэ корд ную коль касць 

удзель ні каў за ўсю гіс то рыю твор-

ча га фо ру му. Як па ве да мі лі ў Бел-

тэ ле ра дыё кам па ніі, удзел афі цый на 

па цвер дзі лі аж но 19 кра ін.

Поў ны і кан чат ко вы спіс вы гля дае 

так: Азер бай джан, Ал ба нія, Ар ме нія, 

Аў стра лія, Бе ла русь, Гру зія, Із ра іль, 

Ір лан дыя, Іта лія, Ка зах стан, Ма ке до-

нія, Маль та, Ні дэр лан ды, Поль шча, 

Пар ту га лія, Ра сія, Сер бія, Уэлс і 

Фран цыя. Гэ та ліч ба пе ра сягнула са-

мыя сме лыя ча кан ні ар га ні за та раў: 

па вод ле рэг ла мен ту, у дзі ця чым кон-

кур се мо гуць удзель ні чаць да 18 кра-

ін, ад нак Еў ра пей скі вя шчаль ны са-

юз зра біў вы клю чэн не для Із раі ля, як 

кра і ны-пе ра мож цы да рос ла га шоу, і 

да зво ліў пе ра вы сіць лі міт.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

Па пі хіч 
не па бя жыць 
на ўза хап кі

Што ты дзень у эфі ры 

тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3» 

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 

tvrgоmеl.bу 

або 3bеlаrus.bу 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 вя ла́ — са ма роб ны драў-

ля ны пра тэз для на гі;

лоўж — гал лё, скі ну тае ў 

ку чу;

на ўза́ хап кі — ста ра ючы-

ся зра біць што-не будзь пер-

шым;

за ́ саб (прысл.) — за пар, 

без пе ра пын ку;

слі ма ́к — ма люск, які мае 

ра ка ві ну;

па пі ́ хіч — ча ла век, якім 

па ну ка юць;

ля раз бі та га ка ры та — за-

стац ца без ані чо га, стра ціць 

увесь на бы так (бе ла ру сы 

яшчэ ска жуць: без шта ноў, 

без бо таў; рус кія: на бо бах, 

ос тать ся с но сом);

не сён ня — заўт ра — хут-

ка, у най блі жэй шы час (бе-

ла рус кія сі но ні мы: не ця пер, 

дык у чац вер; рус кія ад па вед-

ні кі: со дня на день, ра но или 

поздно).

Чар го выя вы пус кі тэ ле-

вік та ры ны гля дзі це ў эфі ры 

«Бе ла русь 3» ра ні цай кож-

ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Наш фар матНаш фар мат  

БЛІ ЖЭЙ ДА ЗО РАК

Ужо ў ве рас ні ў Мін скім пла не та рыі 

ад кры ец ца пер шы кі на тэ атр ты пу ІMАХ: 

гля дзець сфе рыч ныя філь мы мож на бу-

дзе на вя ліз ным эк ра не па тэх на ло гіі 

«поў на га ку па ла». Па доб на га аб ста-

ля ван ня ня ма больш ні дзе ў Бе ла ру сі. 

Срод кі на но вую пра ек цый ную сіс тэ-

му — больш як 13 ты сяч руб лёў — са-

бра лі праз ін тэр нэт-плат фор му з да па-

мо гай амаль 500 не абы яка вых бе ла ру-

саў і вя до ма га брэн ду та ва раў для сну.

Акра мя та го, у пла не та рыі з'я віц ца 

па слу га «Не ба для два іх». Па гля дзець 

на зор кі ця пер мож на лі та раль на ле-

жа чы, бо пад са мым ку па лам уста ноў-

ле ныя два спаль ныя мес цы — лож кі з 

ар та пе дыч ны мі мат ра са мі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



СВЕТ, ЯКІМ МЫ ЯГО 
НЕ БА ЧЫ ЛІ

Доб рая на ві на для ама та раў па да рож ні чаць 

па роз ных кра і нах, не вы хо дзя чы з до ма: тэ ле-

ка нал «Бе ла русь 2» па чы нае па каз ужо 9-га се-

зо на па пу ляр на га ўкра ін ска га трэ вэл-шоу «Свет 

на вы ва рат».

Пер шая ванд роў ка, якая бу дзе ў эфі ры 29 лі-

пе ня, рас ка жа пра ад ва рот ны бок Япо ніі. Вя ду чы 

Дзміт рый Ка ма роў пад ні мец ца на Фу дзі я му і паў-

дзель ні чае ў ба раць бе су мо, ад чуе га ра чы под ых 

ак тыў на га вул ка на і ўба чыць спа бор ніц твы ў ба-

сей не з граз зю, а так са ма квіт не ю чыя па лі «тра-

вя ной са ку ры» і адзі но ту ся рэд не ста тыс тыч на га 

япон ца ў пе ра на се ле ным ме га по лі се...




