
«Ся мей ныя гіс то рыі»

«Бе ла русь 2», з 2 каст рыч ні ка

Да куд ра ма — па пу ляр ны апош нім ча сам жанр спа лу чэн ня 

па ста но вач ных зды мак і рэ аль ных па дзей. Вось і Бел тэ ле ра дыё кам па нія за пус кае ўлас ны да ку-

мен таль на-дра ма тыч ны се ры ял, ге роі яко га зна хо дзяць шкі ле ты ў ша фах ся мей на га даб ра бы ту. 

«Мы ні чо га не пры дум ля ем, жыц цё ча сам пра па нуе та кія за кру ча ныя сю жэ ты, што фан та зіі сот ні 

сцэ на рыс таў не ха пі ла б на гэт кія па ва ро ты», — рэ зю муе аў тар і кі раў нік пра ек та Ксе нія Луц кі на. 

Што ра біць у, зда ва ла ся б, без вы ход ных сі ту а цы ях, пад каз ва юць спе цы я ліс ты: псі хо ла гі, пе да-

го гі, юрыс ты і ме ды кі.

«Хро ні кі здра ды»

«МІР», 3 каст рыч ні ка

У жыц ці ся мей най па ры Анд рэя і Ган ны аказ ва ец ца 

трэ ці — «кам п'ю тар ны ге ній» Ягор. Стом ле ная не па-

ра зу мен ня мі з му жам, Ган на за вяз вае пал кі ра ман 

з хлоп цам, ма ла дзей шым за яе на 10 га доў. А вось 

па ста віць у ра ма не кроп ку аказ ва ец ца ця жэй, чым 

ха це ла ся б: Ягор за кід вае ка ха ную ліс та мі, тэ ра ры зуе 

зван ка мі. І ў да да так да ўся го, вяр нуў шы ся ад ной чы 

да до му, жан чы на ба чыць, што яе ква тэ ра зга рэ ла, а муж знік...

«Мне не ба ліць»

TV1000Ru, 5-7 каст рыч ні ка

Ды зай нер-па чат ко вец Мі ша пра па нуе свае па слу гі 

На тэ ле, гас па ды ні да ра гой ква тэ ры. Той ма ла ці ка выя 

эс кі зы, за тое вель мі ці ка вы сам Мі ха іл, і яна шчод-

ра дае яму і яго сяб рам рэ ка мен да цыі — про пуск у 

свет ба га тых клі ен таў і за воб лач ных га на ра раў. Толь-

кі вы пад ко ва за ка ха ны ды зай нер да вед ва ец ца, што 

дзяў чы на ўтой вае ад яго штось ці важ нае, што ро біць 

не маг чы май су мес ную бу ду чы ню.

«З ка ха ны мі не рас ста вай це ся»

«Бе ла русь 3», 6-7 каст рыч ні ка

Ма ла дая па ра раз во дзіц ца ў су дзе, між во лі на зі ра ю чы ін шыя пра-

цэ ду ры раз во даў, як дра ма тыч ныя, так і па цеш ныя... Та кіх гіс то рый 

ты ся чы. Але ў гэ тай не ўза ба ве пас ля раз во ду бы лая жон ка Ка ця 

(Іры на Ал фё ра ва) трап ляе ў баль ні цу — і бы лы муж Мі ця (секс-сім-

вал са вец ка га кі но Аляк сандр Аб ду лаў, на той мо мант яшчэ муж 

Ал фё ра вай) пры хо дзіць яе на ве даць. Го нар, крыў ды, рас ча ра ван не 

ады хо дзяць на дру гі план, па кі да ю чы толь кі не аб сяж нае ка хан не і 

жа дан не зноў з'яд наць сваё жыц цё з ка ха ным...

«Чор ны ле бедзь»

ТВ3, 5 каст рыч ні ка

Гра цы ёз ная Ні на 

жы ве ба ле там і ма рыць вы ка наць га лоў ную пар-

тыю ў «Ле бя дзі ным во зе ры», та му з фа на тыч най 

упарт асцю рэ пе ці руе — да гу за коў, да траў маў. 

А кан ку рэнт кі не дрэм люць, дый рэ жы сёр толь кі 

пад бух тор вае Ні ну, маў ляў, для пар тыі Чор на га 

Ле бе дзя ў яе не хо піць страс нас ці і ім пэ ту. Ужы-

ва ючы ся ў дзве су праць лег лыя ро лі, у па го ні за 

ідэа лам дзяў чы на па сту по ва вар' я цее і страч вае 

са му ся бе.

28 верасня 2018 г.
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І ДА ВАЙ ЦЯ ГУ
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 

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:

асве ́ р (аб ласн.) — жу ра-

вель ка ло дзе жа. «Вот зро бяць 

(лю дзі) азё ры і рэ кі, кры ні цы і 

студ ні, а к студ ням — і зруб і 

асвер!» — пі саў Ян ка Ку па ла;

га нок — бяр вен ні, звя за ныя 

для спла ву;

крэ ́ м заць (разм.) — не аку-

рат на пі саць або чар ціць;

чаў пці ́ — га ва рыць бяз глуз-

дзі цу;

ка ла мя ́ н ка — гус тая моц-

ная льня ная тка ні на;

рыш ту нак — на бор пры-

ста са ван няў для пра цы. Ры-

бац кі рыш ту нак, па ход ны, ва-

да лаз ны;

ра зяў ляць рот — 1) не ча му 

моц на здзіў ляц ца; 2) па чы наць 

га ва рыць; 3) быць ня ўваж лі-

вым. Бе ла рус кія ад па вед ні кі: 

дзі ву да вац ца, рас кры ваць рот. 

Рус кі: де лать большие гла за;

да ваць ця гу — уця каць, кі-

дац ца на ўцё кі. Бе ла ру сы яшчэ 

ска жуць: да ваць дра ла, васт-

рыць лы жы, да ваць ла та ты. 

Рус кія: за да вать стре ка ча.

Для тых, хто раз ва жае пра 

свой удзел у тэ ле пра гра ме, на-

га да ем: каб стаць удзель ні ка мі, 

не аб ход на зай сці на сайт httр://

tvrgоmеl.bу або httр://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. 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.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на IV квар тал або ІI паў год дзе 2018 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на  IV квар тал або ІI паў год дзе 2018 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«Cа «Звяз дою» не за мерз неш!»
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або ІІ паў год-

дзе 2018 го да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це 
да 10 каст рыч ні ка 2018 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 
220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а.

Ся род пад піс чы каў 11.10.2018 го да бу дуць ра зы гра-
ны сем цеп ла вен ты ля та раў Normann і су пер прыз — 
ЭЛЕКТ РА КА МІН ELECTROLUX. Вы ні кі бу дуць апуб лі-
ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 21.10.2018 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 
31.12.2018 г. пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал 
або ІІ паў год дзе 2018 го да і паш пар та. Пас ля 31 снеж ня вы да ча пры зоў 
спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най 
гуль ні «Са «Звяз дою» не за мерз неш!» чы тай це ў ну ма ры га зе ты «Звяз да» 
ад 4 ве рас ня 2018 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 05.09.2018 па 31.12.2018.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3366 ад 27.08.2018 г. вы да дзе на 
Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

СУ БОТ НІ ПЕР ЛІН
Па лёт на ра бо ту на пры ват ным вер та лё-

це, «ка мер ныя» што тыд нё выя па ся дзел кі 

з vіp-пер со на мі, но вы мі ге ро я мі ін тэр нэ ту 

і вя до мы мі ме дый ны мі асо ба мі з роз ных 

сфер... Тэ ле вя ду чы Яў ген Пер лін абя цае, 

што ў но вым су бот нім шоу «Ма ка ён ка, 9» 

і ён сам, і ўся вя лі кая твор чая ка ман да 

ўра зяць гле да чоў не толь кі гэ тым.

Пра ект, які рых та ваў ся да за пус ку цэ лы 

год, абя цае стаць свое асаб лі вым мік сам ін-

фар ма цый най пра гра мы і кла січ на га вя чэр ня-

га тэ ле шоу. Су пра ва джаць га ра чыя сю жэ ты, 

за ду шэў ныя гу тар кі з гас ця мі і гу ма рыс тыч ныя 

ад ступ лен ні бу дуць му зыч ныя ну ма ры ад гру пы 

«Агонь Ар кестр» і жар ты ў фар ма це stand up. 

Вам гэ та штось ці па да зро на на гад вае?.. «Мы 

га то выя іра ні за ваць у тым лі ку з ся бе, бо ў 

лю бым вы пад ку нас бу дуць па раў ноў ваць з 

вя до мы мі ра сій скі мі і за меж ны мі вя чэр ні мі 

шоу, — спа кой на ўспры мае кры ты ку аў тар і 

вя ду чы пра ек та Яў ген Пер лін. — На са мрэч усе 

фар ма ты вы ду ма ныя ўжо даў но, а мы ад кож-

на га возь мем най леп шае і скам бі ну ем».

Так, на прык лад, гас ця мі 60-хві лін най пра-

гра мы бу дуць і са мі ка рэс пан дэн ты Бел тэ ле-

ра дыё кам па ніі, якія прад ста вяць ак ту аль ныя 

на ві ны з не фар маль на га бо ку і рас ка жуць, што 

за ста ло ся па-за кад рам сю жэ таў. Акра мя та го, 

у кож ным вы пад ку пла ну ец ца прад стаў ляць 

но выя руб ры кі, а якія з іх за ста нуц ца ў эфі ры — 

вы ра шаць гле да чам. Прэм' е ра су бот ня га шоу 

«Ма ка ён ка, 9» ад бу дзец ца ўжо 29 ве рас ня.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Як мы па ве дам ля лі, у кан цы жніў ня і ў 

па чат ку ве рас ня ў па сёл ку Кра не ва (Бал га-

рыя) ад быў ся ка манд ны чэм пі я нат све ту па 

шаш ках-64. Да за ла тых ме да лёў, зда бы тых 

у ма лан ка вай пра гра ме, абедз ве бе ла рус кія 

збор ныя да да лі ме да лі і ў кла січ най пра гра-

ме. Жан чы ны вый гра лі зо ла та, а муж чын-

ская ка ман да брон зу. За на шы ка ман ды 

вы сту па лі між на род ныя грос май стры Ігар 

Мі халь чан ка, Анд рэй Ва люк, Яў ген Кан дра-

чэн ка і між на род ны май стар Сяр гей Са-

доў скі ў муж чын, між на род ны грос май стар 

Да р'я Фе да ро віч і між на род ныя май стры 

Ве ра Хва шчын ская і Анас та сія Ба ры ша ва.

У юні ёр скім чэм пі я на це све ту, які пра хо-

дзіў па ра лель на, чэм пі ё на мі ў кла січ най пра-

гра ме ў сва іх уз рос тах ста лі Мі ха іл Се мя нюк, 

Ма рыя Мі ро на ва, Ма рыя Час на ко ва, Ма рат 

Леў, Вік то рыя Ні ка ла е ва, Ар цём Ці ха наў і Яў-

ге нія Швед. Аляк сей Ку ні ца, Эма Ма ка рэ віч, 

Дзміт рый Не мец, Аляк санд ра Спі ры на, Да р'я 

Ні кі фа ра ва, Марк Ня ме ра — ся рэб ра ныя 

пры зё ры, Анас та сія Ба ры ша ва і Яна Яку-

бо віч — брон за выя. У ка манд ным за лі ку па 

вы ні ках кла січ най пра гра мы збор ная Бе ла-

ру сі ста ла най леп шай дру гі год за пар.

Для са ма стой на га ра шэн ня пра па ну-

юц ца да мач ныя кам па зі цыі.

№ 63

№ 63 В. Ва ру шы ла

Бе лыя прос тыя шаш кі: b6, с7, d2, d4, 

d6, е5, Бе лыя дам кі: е3 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: а3, а7, d8, 

f6, g7, h2 (6).

№ 64 Ю. Му ра даў (Ба ры саў)

Бе лыя прос тыя шаш кі: с1, е3, е5, f2, 

g3, h2, h4 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: а3, а5, b2, b4, 

с3, с7, е7, f6, g7, Чор ныя дам кі: а1, с5, 

е1 (12).

№ 65 В. Ва ру шы ла

Бе лыя прос тыя шаш кі: 28, 29, 33, 37, 

Бе лыя дам кі: 50 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 12, 13, 19, 

32, 35, 43 (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.

Пра вер це свае ра шэн ні: Вы пуск № 71 

ад 07.09.2018.

№ 59 1. f6-е7 f8хd6 2. е5-f6 с3хg7

[2...с3хg3 3. а7-b8 h6хd2 4. f6-е7 d6хf8 

5. b8хh2 ]

3. f4-е5 d6хd2 4. а7-b8 h6хf4 5. b8хf8 2-0

№ 60 1. е5-d6 е7хс5 2. d4хb6 f2хd4 3. 

g5-f6 а5хс7 4. f6-е7 d8хf6 5. h4-g5 f6хh4 6. 

h2-g3 h4хf2 7. g1хс1 с7-d6 8. с1-d2 d6-е5 

9. d2-е3 2-0

№ 61 1.3430 2846 (трэ ба біць боль-

шасць ша шак) 2.3028 4611 (і зноў боль-

шасць) 3.0648+

№ 62 1.0701 1618 2.0128 3746 3.2805+

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі В. Ду да-

рэ віч (в. Но вая Мыш, Ба ра на віц кі ра ён), 

Ф. Кар пей (Мя дзел), В. Стат ке віч (п. Зя лё-

ны Бор, Іва цэ віц кі ра ён), 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: 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.

Ш А Ш К І Ш А Ш К І 
(«ЗВЯЗ ДА»)(«ЗВЯЗ ДА») Вы пуск № 72
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