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«МЫ НА БЫ ЛІ ЗАА ПАРК»

ТБ3, 6 ліс та па да

Ся мей ства Мі на апош нія гро шы на бы ло ста ры і 
амаль за кі ну ты пра він цый ны заа парк, каб вы ра та ваць 
яго на сель ні каў ад гі бе лі. Але каб утай ма ваць дзве сот ні 
эк за тыч ных жы вёл, ад рэ стаў ра ваць і зноў ад крыць для 
на вед валь ні каў заа парк, да рос лым і дзе цям да вя дзец ца 
доб ра па па цець. Зрэш ты, па коль кі гэ та ся мей ная ка ме-
дыя (між ін шым, за сна ва ная на рэ аль най гіс то рыі!), то 
скон чыц ца ўсё доб ра.

«ЧА ЛА ВЕК-МУ РАШКА»

«Бе ла русь 2», 7 ліс та па да

Ге рой чар го ва га кі на ко мік са ад кам па ніі Mаrvеl — мах-
ляр Скот Лэнг, які вы пад ко ва атрым лі вае шанц змя ніць сваё 
жыц цё. Дзя ку ю чы звыш тэх на ла гіч на му кас цю му ён мо жа па-
мян шац ца ў па ме рах, ва ло да ю чы пры гэ тым над звы чай най 
фі зіч най сі лай. Ця пер ён му сіць стаць су пер ге ро ем і да па маг чы 
свай му на стаў ні ку док та ру Хэн ку Пі му за ха ваць у сак рэ це гэ ту 
рас пра цоў ку ад па гроз но ва га па ка лен ня... Кры ты кі, да рэ чы, 
на зы ва юць гэ ты фільм са мым смеш ным, але ад на ча со ва і са мым сла бым у кі на су све це Mаrvеl.

«СА БА ЧАЕ СЭР ЦА»

«Бе ла русь 3», 7 і 9 ліс та па да

Маск ва, 1924 год. Слын ны хі рург, пра фе сар Пра аб ра-
жэн скі, пра вод зя чы да сле да ван ні па маг чы мас цях ча ла-
ве ча га ар га ніз ма, пе ра са джвае гі по фіз і се мя выя за ло-
зы до на ра — ал ка го лі ка і дэ ба шы ра Клі ма Чу гун кі на, які 
за гі нуў у п'я най бой цы, са ба ку Ша ры ку. Вы ні кі апе ра цыі 
пе ра ўзы шлі ча кан ні: Ша рык стра ціў поўсць, стаў на но гі, 
па чаў раз маў ляць і на ват... улад ка ваў ся на пра цу ў ад дзел 

ачыст кі го ра да ад ба дзяж ных жы вёл. Але пер са наж, які атры маў ся з бы ло га са ба кі, пе ра тва рыў 
жыц цё пра фе са ра ў су цэль нае пек ла.

«ПА ЛА СА ТЫ РЭЙС»

АНТ, 9 ліс та па да

Ён — Алег Пят ро віч, сур' ёз ны стар шы па моч нік ка-
пі та на на су ха гру зе «Яў ген Ане гін», яна — бу фет чы ца 
Ма ры я на, тро хі ша ла пут ная, але доб рая і ра зам з тым 
упар тая пля мен ні ца ка пі та на, яны — «гру па ў па ла са тых 
ку паль ні ках», аль бо па прос ту тыг ры і леў. Уся гэ та кам-
па нія плы ве на ад ным ка раб лі з не вя до май тра піч най 
кра і ны ў Адэ су. І маг чы ма, не бы ло б у па да рож жы ні 
ра ман ты кі, ні экс цэнт рыч най ка ме дыі, але ў спра ву ўсту-
пае шкад лі вы шым пан зэ...

«ВЫ ХА ВАН НЕ І ВЫ ГУЛ СА БАК І МУЖ ЧЫН»

«Бе ла русь 1», 10 і 11 ліс та па да

Ве тэ ры нар Со ня вель мі лю біць сва іх па да печ ных, ад-
нак у ста сун ках з людзь мі, асаб лі ва з муж чы на мі, «за-
шпіль ва ец ца на ўсе гу зі кі». Пас ля зваль нен ня з ветк лі-
ні кі яна пад пра цоў вае вы гу лам чу жых са бак. Спарт смен 
Ар цём, які ад наў ля ец ца пас ля сур' ёз най траў мы, ро біць 
стра тэ гіч ную па мыл ку: до рыць сва ёй ня вес це шча ню ка, 
але тая вы стаў ляе ка ха на га за дзве ры, і ця пер дзяў чы-
ны ў яго ня ма, за тое ёсць са ба ка, з якім што дня трэ ба 
гу ляць. Ці ж дзіў на, што ад ной чы шля хі гэ тых два іх пе-
ра ся ка юц ца?

У пан тоф лях 
ды 

па бру ку
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:

грэб́ ля — на сып ная да ро га 
це раз ба ло та;

ло́к шы на — стра ва ў вы-
гля дзе тон кіх па ло сак цес та;

пры́к ры — не пры ем ны, 
брыд кі;

бо ́рз ды — хут кі, жва вы;
пан тоф́ лі — да маш нія туф-

лі без зад ні каў;
брук — укла дзе ная ка ме-

нем част ка ву лі цы;
на сла ву — 1) вель мі доб-

ра; 2) вель мі доб ры, цу доў-
ны (бе ла ру сы яшчэ ска жуць: 
будзь зда роў, дзя куй бо гу, 

лю ба-до ра га; рус кія: на пять 

с плю сом, пальчики обли-

жешь);
без га ла вы — пра ча ла-

ве ка не ра зум на га, не да лё ка-
га, ту па ва та га ці ня ўваж лі ва-
га (бе ла рус кія сінонімы: без 

клёп кі ў га ла ве, куст аль хо вы; 

рус кія адпаведнікі: без ца ря 

в го ло ве, го ло ва са до вая).
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.

За да ча ра сій ска га скла даль-
ні ка Аляк санд ра Фе ак ціс та ва 
(гл. дыя гра му) сё ле та атры ма ла 
дру гі па хваль ны вод гук на юбі-
лей ным кон кур се «Вік та ру Зай-
ца ву — 50».

Бе лыя: Крс7, Фb3, Лd1, Лf7, 
Се8, Ке2, пп. d2, f2, f4, g4 (10).

Чор ныя: Кре4, Лh8, Сb7, Сh6, 
Ке1, Кh1, пп. е5, g7, h5, h7 (10).

Мат у 2 ха ды.
Да сы лай це ра шэн ні на ад-

рас рэ дак цыі (220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, «Звяз-
да») або на элект рон ны ад рас вя ду-
ча га ад дзе ла: vadіm_ne67@maіl.ru

* * *

Як і абя ца лі ў мі ну лым вы пус ку, 
пра цяг ва ем рас каз пра Су свет ную 
шах мат ную алім пі я ду ў Ба ту мі. У 
яе жа но чым тур ні ры зма га лі ся 150 
ка ман даў. Ся род удзель ніц бы лі 
чэм пі ён ка све ту Цзюй Вэнь цзюнь, 
экс-чэм пі ён кі А. Кас ця нюк, М. Му-
зы чук, Г. Ушэ ні на. Трой ку пры зё-
раў скла лі: 1. Кі тай; 2. Укра і на — па 
18 ба лаў; 3. Гру зія (пер шая збор-
ная) — 17. У дзя сят цы най леп шых 
так са ма Ра сія, Венг рыя, Ар ме нія, 
ЗША, Ін дыя, дру гая збор ная Гру зіі 
і Азер бай джан.

На ша жа но чая збор ная (ка пі тан 
Анд рэй Ка ва лёў) ме ла трыц цаць 
шос ты стар та вы рэй тынг, але фі ні-
ша ва ла на ва сям нац ца тым мес цы 
з 15 ба ла мі і на ват за ва я ва ла «се-
раб ро» ў сва ёй рэй тын га вай гру пе 
«В». Па ча лі бе ла рус кі з пе ра мог 
над Маль тай (3,5:0,5) і Хар ва ты яй 
(2,5:1,5), по тым са сту пі лі Ман го-
ліі (1,5:2,5), пе ра маг лі Турк ме нію 
(2,5:1,5), прай гра лі Ка зах ста ну 
(1:3) і Нар ве гіі (1,5:2,5). І тут уда ло-
ся атры маць тры пе ра мо гі за пар: 
над Саль ва до рам і Пар ту га лі яй — 
па 4:0, над Шве цы яй — 3,5:0,5. 
Пас ля ні чы ёй (2:2) са Сла ве ні яй 
на шы су ай чын ні цы ў апош нім ту ры 
пе ра маг лі Із ра іль з лі кам 2,5:1,5.

На пер шай дош цы Воль га 
Ба дэль ка на бра ла 5,5 ач ка з 10 
(3 пе ра мо гі, 1 прой грыш, 5 ні чы іх). 
У Ла ні ты Сцяц ко — 6 з 10 (+4-2=4), 
у На тал лі Ку сян ко вай — 5,5 з 9 
(+3-1=5), у Яны Іль ю чык — 7 з 10 
(+6-2=2), у за па сной Ма рыі Ка ля-
дзіч — 4,5 з 6 (+3-0=3).

Вось не каль кі пе ра мож ных 
пар тый бе ла рус кіх шах ма тыс так.

Яна Іль ю чык — Воль га Ва сіль-
еў (Із ра іль). 1.e4 c5 2.Кf3 Кc6 3.d4 
cd 4.К:d4 Кf6 5.Кc3 e5 6.Кdb5 d6 
7.Сg5 a6 8.Кa3 b5 9.Кd5 Сe7 
10.С:f6 С:f6 11.c4 b4 12.Кc2 0-0 
13.Сe2 Сg5 14.0-0 a5 15.Фd3 Сe6 
16.Лad1 g6 17.Сf3 Лa7 18.b3 Лd7 
19.Фe2 Крh8 20.Сg4 f5 21.Сh3 
Кb8 22.f4 ef 23.Кd4 С:d5 24.cd 
Сf6 25.Кe6 Фb6+ 26.Крh1 Лc8 
27.ef g5 28.Фh5 Лg8 29.Сg4 Лe7 
30.Лf3 Кd7 31.Фh6 Фa6 32.Лh3 
Фc8 33.Лhd3 Фc2 34.Л3d2 Фc3 
35.Лe2 Лf7 36.Сh5 Лe7 37.Сg4 Лf7 
38.Сh5 Лe7 39.h3 Фg3 40.Сf3 Сe5 
41.Лc1 Лf7 42.Лc7 Фh4 43.Ф:h4 
gh 44.Лe4 Лa8 45.Лec4 Крg8 
46.Сh5 Л:f5 47.Сg4 Лf7 48.Кg5 
Лg7 49.Лc8+ Л:c8 50.Л:c8+ Кf8 
51.Сe6+, 1:0.

Іна Агрэст (Шве цыя) — Воль га 
Ба дэль ка. 1.e4 c5 2.Кf3 Кc6 3.d4 cd 
4.К:d4 e5 5.Кb5 d6 6.К1c3 a6 7.Кa3 
Сe7 8.Сe3 Кf6 9.Кc4 b5 10.Кb6 Лb8 
11.К:c8 Ф:c8 12.Сe2 0-0 13.0-0 Лd8 
14.a3 Кa5 15.a4 Кc4 16.С:c4 bc 
17.Сg5 Л:b2 18.С:f6 С:f6 19.Кd5 
Лe8 20.Лa3 Сd8 21.Лg3 g6 22.Фe2 
Лa2 23.Фd2 Л:a4 24.h4 c3 25.Л:c3 
Фg4 26.Кe3 Ф:e4 27.Ф:d6 С:h4 
28.Лc7 Лd4 29.Ф:a6 С:f2+ 30.Л:f2 
Ф:e3 31.Л:f7 Лd1+ 32.Крh2 Фh6+ 
33.Крg3 Фg5+ 34.Крh3 Лh1х

Ла ні та Сцяц ко — Джэ сі ка 
Бенг тсан (Шве цыя). 1.e4 e5 2.Кf3 
Кc6 3.Сb5 Кf6 4.0-0 Сc5 5.c3 0-0 
6.d4 Сb6 7.С:c6 dc 8.К:e5 К:e4 
9.Фf3 Кg5 10.Фg3 Кe4 11.Фf3 Кg5 
12.Фh5 Кe4 13.a4 a5 14.Сe3 Сe6 
15.Кa3 f6 16.Кec4 Кd6 17.Кd2 Кf5 
18.Лfe1 Фd7 19.Кac4 Кd6 20.К:d6 
cd 21.d5 Сg4 22.Фh4 С:e3 23.Л:e3 
cd 24.Лae1 Лf7 25.h3 Сf5 26.Фd4 
Фc6 27.c4 Сd7 28.b3 dc 29.К:c4 
d5 30.Кb6 Лd8 31.К:d5 Крf8 32.Кe7 
Фc7 33.Фh4 Фc2 34.Л1e2 Фb1+ 
35.Лe1 Фc2 36.Л1e2 Фb1+ 37.Крh2 
Лe8 38.Фd4 Лf:e7 39.Л:e7 Л:e7 
40.Фd6 Фf5 41.Л:e7, 1:0.

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га вы-
пус ку: 1.Фа2. Пер шы мі пра віль на 
ад ка за лі Аляк сандр Ся ме рыч, Ігар 
Ана ніч, Ула дзі мір Ізо таў, Вік тар 
Жук, Сяр гей Цяль пук.

Ва дзім ЖЫЛКО.

ШАХ МАТ НЫ ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБКЛУБ Вы пуск № 55

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

МА ЗА І КА ТА ЛЕН ТАЎ
Трэ ці се зон рэс пуб лі кан ска га твор ча га тэ ле кон кур-

су «Та лент кра і ны» бя рэ старт у эфі ры ка на ла АНТ 

3 ліс та па да.

Кож ную су бо ту ця гам двух ме ся цаў 48 яр кіх і раз на стай-
ных удзель ні каў — юных спе ва коў, дэк ла ма та раў, ак цё раў, 
му зы кан таў, акра ба таў, тан цо раў, ся род якіх як са ліс ты, так 
і зла джа ныя ка лек ты вы, — бу дуць здзіў ляць пра фе сій нае 
жу ры і гле да чоў сва і мі мас тац кі мі здоль нас ця мі. У фі нал 
пра ек та тра пяць толь кі 10 най мац ней шых кан кур сан таў, з 
якіх суд дзі вы бе руць двух пе ра мож цаў, па ад ным у кож най 
уз рос та вай ка тэ го рыі (5—10 і 11—15 га доў), а пуб лі ка — ула-
даль ні ка спе цы яль на га пры за гля дац кіх сім па тый.

ШОУ МУ СІЦЬ... УС ПА МІ НАЦ ЦА
На пя рэ дад ні 16-га між на род на га дзі ця ча га кон кур су 

пес ні «Еў ра ба чан не», які, на га да ем, дру гі раз у гіс то рыі 

пры мае на ша кра і на, тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» ла дзіць 

свое асаб лі вую рэт ра спек ты ву па пя рэд ніх кон кур саў.

Ужо з 5 ліс та па да ў вя чэр нім эфі ры па буд нях гле да чы змо-
гуць ус пом ніць, як пра хо дзіў на цы я наль ны ад бор на дзі ця чы 
кон курс па чы на ю чы з 2004 го да, і на ноў па чуць пе ра мож нае 
«О-а-о» Ксе ніі Сіт нік (2005 год), «З сяб ра мі» Аляк сея Жы гал-
ко ві ча (2007) або пры га даць «Ча роў на га тру сі ка» Юрыя Дзе-
мі до ві ча, які ўза рваў ін тэр нэт у 2009-м і стаў, маг чы ма, ад ным 
з са мых не звы чай ных і за па мі наль ных бе ла рус кіх удзель ні каў. 
Ча му ад лік вя дзец ца не з 2003 го да, ка лі Бе ла русь дэ бю та ва ла 
на дзі ця чым «Еў ра ба чан ні» і быў, улас на, за сна ва ны сам кон-
курс? Бо пер шую на шу прад стаў ні цу Воль гу Са цюк, якой на 
той час бы ло 10 га доў, вы бі ра лі ін шым чы нам — як пе ра мож цу 
на цы я наль на га кон кур су юных та лен таў «Су зор'е на дзей». 
Дэ бют, між ін шым, атры маў ся вель мі не бла гі — ура джэн ка 
Коб ры на за ня ла 4-е мес ца ся род 16 удзель ні каў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.


