
6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+).
9.30, 3.05 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі». (0+)
9.50, 3.20 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
10.15, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
10.40 Ані ма цый ны фільм 
«Хор тан». (0+)
12.10, 0.00 Се ры ял «Кух ня-5». 
(16+).
14.40 Фэн тэ зі «Ба гі Егіп та». 
(12+).
17.00 Ані ма цый ны фільм 
«Праў дзі вая гіс то рыя Чыр во-
най Шап кі». (12+).
18.35, 22.10 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
20.20 Фан тас ты ка «Лю дзі ў 
чор ным». (12+).
2.10 «Ха чу ве рыць!» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 «То муж чы на, то жан чы-
на». Маст. фільм.
8.45 «Дзі кія ле бе дзі». М/ф.
9.45 «Звы чай ны кан цэрт».
10.15 «Ста рэй шая сяст ра». 
Маст. фільм.
11.55, 2.05 «Эк за тыч ная Шры-
Лан ка». Дак. се ры ял.
12.45 Да 200-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ма ры у са Пе ты па. 
Іры на Кал па ко ва і Сяр гей Бе-
раж ной у спек так лі «Спя чая 
пры га жу ня». За піс 1982 го-
да.
15.40 «Пеш шу...» Маск ва жа-
но чая.
16.10 «Ге ній».
16.40, 23.45 «Ехаў грэ ка... Па-
да рож жа па са праўд най Ра-
сіі». Дак. се ры ял.
17.20 «Час жа дан няў». Маст. 
фільм.

19.00 ХХ ста год дзе. «Спя вае 
Мус лім Ма га ма еў». Дзяр жаў-
ная цэнт раль ная кан цэрт ная 
за ла «Ра сія». 1986 год.
20.00 «Жан дэ Фла рэт». Маст. 
фільм.
21.55 «Кар ды нал Ры шэлье. 
Ня бё сы мо гуць па ча каць...» 
Дак. фільм.
0.25 «Не бой ся, я з та бой!» 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
1.35 «32 снеж ня». «Каз ка пра 
дур но га му жа». М/ф для да-
рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2008 год (12+).
7.00 «Ра ніш няя пош та». 
1985 год (12+).
7.30, 13.30, 19.30, 1.35 Маст. 
фільм «Ва ры янт «Аме га» 
(16+).
8.40, 9.40, 11.00, 11.40, 14.45, 
15.40, 17.00, 17.35, 20.40, 
21.40, 23.00, 23.35, 2.40, 3.40, 
5.00, 5.35 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
11.20 «Час пік». На рэз ка пра 
жан чын (Па мя ці У. Лісць е ва). 
1995 год (16+).
12.00 «Ва кол сме ху». «Вяс-
на». 1984 год (16+).
17.15 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі» 
(16+).
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1985. 
2-я част ка. 2010 год (16+).
19.00 «Ра ніш няя пош та». 
«Блы та ні на». 1985 год (12+).
22.00 «Кол ба ча су» (16+).
23.30 Маст. фільм «Ма ты лёк» 
(12+).
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Пер шае ка хан-
не. Школь ныя га ды». 2006 год 
(16+).
0.55 «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).
5.20 «Па эт Ста ні слаў Кра-
са віц кі чы тае свае вер шы». 
2-я част ка. 2005 год (16+).

3.30, 8.00, 11.30, 14.00, 19.45, 
1.00 Бія тлон. Ку бак све ту.
5.00, 10.30, 17.00, 23.00 Ве ла-
спорт. Па рыж — Ні ца.
6.30, 17.15, 0.00 Ве ла спорт. 
Ці рэ на — Ад ры я ты ка.
9.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак све-
ту.
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
12.45, 15.15, 22.30, 2.30 Гор-
ныя лы жы. Ку бак све ту.
21.30 Скач кі з трамп лі на. Ку-
бак све ту.

0.10 Ка ме дыя «Стар скі і 
Хатч». (12+).
2.05 Ме лад ра ма «Ка хан не і ін-
шыя аб ста ві ны». (16+).
4.00 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
4.20 Шоу «Ка ме ды ян ты». (16+).
4.50 Ка ме дыя «Кра ну ты». 
(16+).
6.55 Ка ме дыя «SuperАлібі». 
(16+).
8.40 Ка ме дыя «Ку лі над Брад-
ве ем». (16+).
10.35 Ме лад ра ма «Спат кан не 
ўсля пую». (16+).
12.20 Ка ме дыя «Раз вод па-
фран цуз ску». (16+).
14.00 Ка ме дыя «Ня хай жы ве 
Фран цыя!» (16+).
15.45 Ка ме дыя «Сак рэ ты сек-
су і ка хан ня». (18+).
17.50 Ба я вік «Агент пад пры-
крыц цём». (12+).
19.30 Ка ме дыя «Вя лі кі куш». 
(16+).
21.30 Ка ме дыя «Усё і ад ра-
зу». (16+).
23.20 Ка ме дыя «Ся мей нае аб-
ра ба ван не». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.20 «Тай ны на ша га кі но»: 
«Са мая аба яль ная і пры ваб-
ная» (12+).

10.55 «Са мая аба яль ная і пры-
ваб ная». Ме лад ра ма (16+).

12.30, 1.20 «Жан чы на без па-
чуц ця гу ма ру». Маст. фільм 
(12+).
16.00 «Мой ге рой» (12+).
16.55, 5.10 «Не рас кры тыя 
тай ны» (12+).
17.55, 4.20 «Дзён нік эк стра-
сэн са» (12+).
18.55 «Ча ла век-не ві дзім ка».
20.00 «Но вы хло пец ма ёй ма-
мы». Ка ме дыя (12+).
21.55 «З лю боўю, Ро зі». Маст. 
фільм (16+).
23.55 «Муж чы на і жан чы на. 
Ад чуй це роз ні цу» (16+).

6.10 Ка хан не жы ве тры га ды 
(16+).
8.05, 18.15 Ад ной чы ў Мек сі-
цы (16+).
10.00 Маmma mіa! (16+).
12.10 Сталь ныя маг но ліі 
(12+).
14.25 Не звы чай ныя пры го ды 
Ад эль (12+).
16.25 У ча кан ні веч нас ці 
(16+).
20.10 Це ла а хоў нік (16+).
22.35 Ілю зія пад ма ну (12+).
0.50 Па ра ноя (12+).
2.45 Ка хан не жы ве тры га ды 
(16+).
4.20 Вя сель ны пе ра па лох 
(12+).

6.20 Аб чым маў чаць дзяў чы-
ны (12+).
8.10 8 пер шых спат кан няў 
(16+).
10.00 Ма мы (12+).
12.05 Тру фаль дзі на з Бер га-
ма. (12+).

15.00 Блок бас тар (12+).
16.40 На ша Russіa. Яй кі лё су 
(16+).
18.25 Кі но пра Аляк се е ва 
(12+).
20.20 Ка хан не з ак цэн там 
(16+).
22.20 Пят ні ца (16+).
0.05 Хут чэй за тру соў (16+).
1.55 Ня лю басць (18+).
4.00 Сты ля гі (16+).

6.00 Су пер збу да ван ні. (12+).
6.45 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці. (12+).
7.35, 13.20 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.25, 11.45, 16.25, 20.25 Аў та-
SOS. (12+).
9.15, 15.40, 19.35, 0.20, 2.40 
Рас сле да ван ні авія ка та строф. 
(16+).
10.00, 14.05 Між на род ны аэ-
ра порт Ду бай. (12+).
10.50, 14.50 Най буй ней шы ў 
све це ра монт. (12+).
12.30 Смя рот ны бой ды на заў-
раў. (6+).
18.00, 22.00, 1.05, 4.20 Па на-
ра ма 360. Аб' ект су свет най 
спад чы ны. (12+).
18.50, 22.45, 1.55 80-я: дзе ся-
ці год дзе, якое ства ры ла нас. 
(16+).
23.30 Дзіў ная Дру гая су свет-
ная. (16+).
5.10 Эва ку а цыя Зям лі. (16+).

8.00, 11.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
4.40 Ма хі на та ры.
9.00, 21.00, 6.20 Як гэ та ўстро-
е на?
10.00, 23.00, 3.50 Па ляў ні чыя 
на скла ды.
00.00 Га раж ны ра монт.
1.00 За ла тая лі ха ман ка.
2.00 Зроб ле на з дру гас най 
сы ра ві ны.
2.55 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
5.30 У па го ні за кла сі кай.
7.10 Вы жыць лю бой ца ной.

7.20 Ме лад ра ма «Вяс на на 
За рэ чнай ву лі цы» (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ме лад ра ма «Ка хаю ця-
бе лю бую» (16+).
10.55, 12.10 Ме лад ра ма «Та-
та на пра кат». 1—4-я се рыі 
(12+).
15.10 Се ры ял «Ка ра ле ва 
пры га жос ці» (12+).
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Ме лад ра ма «Ма мы» 
(12+).
23.40 Ме лад ра ма «Вяс на на 
За рэ чнай ву лі цы» (12+).
1.20 «Дзень спор ту».

6.55 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.20, 19.45 «Тэ ле ба ро метр».
7.25 Ка ме дыя «Ноч ад па-
чын ку для мам» (12+).
9.15 Ме лад ра ма «Кра су ня» 
(12+).
11.25 Ані ма цый ны фільм 
«Храб рая сэр цам» (12+).
13.05 «Арол і рэш ка. Юбі лей-
ны». (16+).
14.05 «На на жах». (16+).
15.15 Ка ме дыя «Ры кі і 
Флэш» (16+).
17.10 «Ба гі ня шо пін гу». (16+).
17.35 Ме лад ра ма «Як стаць 
прын цэ сай» (12+).
19.50 Худ. фільм «Ілю зія 
пад ма ну-2» (12+).
22.05 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».
22.10 «Біт ва эк стра сэн саў. 
15-ы се зон». (16+).
0.15 «Іко на сты лю». (16+).

7.35, 12.15 «Ка лей да скоп». 
На ві ны куль ту ры.

7.50, 12.30 «Гэ ты дзень».
8.00 «Даб ра ра нак».
8.35 «Пра Чыр во ную Ша пач-
ку». Фільм-каз ка (6+).
10.50 «Бе ла рус кая кух ня». 
Сыр ні кі.
11.20 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Те ле вік та ры на.
11.50 «Сі ла ве ры».
12.35 «Бе ра жы це жан чын». 
Ка ме дыя (12+).
14.45 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 2009». На дзея Ка-
ды ша ва і ан самбль «Зо ло тое 
коль цо».
16.00 «Д'Ар тань ян і тры 
муш ке цё ры». Маст. фільм 
(12+).
20.15 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё-
ра «Бе зы мен ная зор ка».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Па ся мей ных аб ста ві-
нах». Ме лад ра ма (12+).
23.25 «Соф'я Ка ва леў ская. 
Ды ле мы вя лі кай жан чы ны». 
Дак. фільм (12+).

6.55, 22.10 Тэ ніс. Тур нір WTА. 
Ін ды ян-Уэлс.
11.05 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Кан ты я лах ці. Спрынт. 
Муж чы ны.
12.35 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕФА. 1/8 фі на лу. Пер шы 
матч. ЦСКА (Ра сія) — «Лі ён» 
(Фран цыя).
14.30 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕФА. 1/8 фі на лу. Пер шы 
матч. «Ат ле ты ка» (Іс па нія) — 
«Ла ка ма тыў» (Ра сія).
16.25 Авер тайм.
16.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. 1/4 фі на лу. Пя ты матч.
18.55 Фак тар сі лы.
19.25, 21.00 Спорт-цэнтр.
19.35 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Кан ты я лах ці. Спрынт. 
Жан чы ны.
21.10 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕФА. 1/8 фі на лу. Пер шыя 
мат чы. Агляд.

7.00, 9.00, 16.00, 20.30 «На шы 
на ві ны».
7.10 Маст. фільм «Жан чы-
ны» (12+).
9.10 «Ера лаш» (6+).
9.35 Ка ме дыя «Дзяў ча ты» 
(12+).

11.25 Кі но ў ко ле ры. Ме лад-
ра ма «Вяс на на За рэ чнай 
ву лі цы» (12+).
13.15 Маст. фільм «Экі паж» 
(16+).
16.20 Ка ме дыя «Ка хан не і 
га лу бы» (12+).
18.25 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік (12+).
18.30 Юбі лей ны кан цэрт Рай-
ман да Паў лса.
21.05 «Клуб Вя сё лых і Зна ход-
лі вых». Вы шэй шая лі га (16+).
23.20 Се ры ял «За ка ха ныя 
жан чы ны» (16+).
1.10 Маст. фільм «Пра ка-
хан не» (18+).

6.10, 22.00 «Ле ген ды СССР» 
(16+).
7.00 Ме лад ра ма «Будзь це 
ма ім му жам» (6+).
8.25 «Аў та па на ра ма» (12+).
8.45, 16.50 «Вой, ма-мач-кі!» 
Се ры ял (12+).
11.25 Ка ме дыя «Ча го хо чуць 
жан чы ны» (12+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».

13.40, 23.35 Ка ме дыя «Па-
кроў скія ва ро ты» (12+).
16.10 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».
16.40 «Ад кры тая раз мо ва».
20.00 «СТБ-спорт».
20.05 Маст. фільм «Ня вес та, 
якая ўцяк ла» (12+).
1.55 Джэ ні фер Ло пес: «Тан ца-
ваць зноў» (16+).

6.00 Се ры ял «Здра да». 
(16+).
8.15 Кан цэрт «Пра чні ся і спя-
вай» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
10.15 Се ры ял «Пад ня тая ца-
лі на». 1—3 се рыі (12+).
16.15 Маст. фільм «Зі та і Гі-
та» (12+).
19.20 Маст. фільм «Жа ніць-
ба Баль за мі на ва» (6+).
20.55 Маст. фільм «Ба бач-
кі» (16+).
23.10 «Тры май ся, шо у біз!» 
(16+).
23.40 Се ры ял «Ба бін бунт, 
або Вай на ў На ва сёл ка ве» 
(16+).

7.00 «Па кой сме ху» (16+).
7.25 Маст. фільм «Ка хан не з 
вы пра ба валь ным тэр мі нам» 
(12+).
10.40 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым (12+).
11.00 Маст. фільм «Вальс-
Бас тон» (12+).
12.45 Маст. фільм «Блан-
дзін ка за вуг лом» (12+).
14.15 Маст. фільм «Жан чы-
ны» (12+).
16.10 Маст. фільм «Асця-
рож на! Ува ход да зво ле ны» 
(12+).
17.55, 20.40 Маст. фільм 
«Пры ві тан не ад бус ла» 
(12+).
20.00 Вест кі.

21.50 «Пет ра сян і жан чы ны» 
(16+).
0.00 Маст. фільм «Вя лі кі» 
(12+).

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25, 8.20 Се ры ял «Ад ва кат» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
9.05, 10.25 Ка ме дыя «Не ха-
чу жа ніц ца» (12+).
11.05, 16.25, 19.20 Се ры ял 
«Чу ма» (16+).
21.45 Се ры ял «Лі нія агню» 
(16+).
23.30 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 16.00, 19.35, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.00 Се ры ял «Ама зо нія» 
(12+).
8.45, 19.40 Се ры ял «Ве цер, 
які ма люе».
10.10 «Зда роўе».
11.00 Дра ма «Ко ко да Ша-
нэль» (16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Ме лад ра ма «Ка лі дрэ-
вы бы лі вя лі кі мі» (12+).
16.05 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.10 «Мульт па рад».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
17.05 «Куль ту ра».
17.50 Се ры ял «Аг нём і мя-
чом» (16+).
18.45 Се ры ял «Аба рон ца» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
20.05 Маст. фільм «Лар га 
Вінч. Па ча так» (16+).

Пят ні ца, 
9 сакавіка
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АНТАНТ

На ступ ная за да ча (гл. дыя гра-

му) на ле жыць вя до ма му бе ла рус-

каму скла даль ні ку Вік та ру Ваў-

ней ку (1948—1998) і вы лу ча ец ца 

сі мет рыч най па зі цы яй.

Бе лыя: Кре8, Лd3, Лf3, Кс4, Кg4, 

пе2 (6). Чор ныя: Кре6, Кb7, Кh7, пп. 

с5, d6, f6, g5 (7).

Мат у два ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на ад рас 

рэ дак цыі («Звяз да», вул. Хмяль-

ніц ка га, 10а, 220013, г. Мінск) або 

на элект рон ны ад рас вя ду ча га ад-

дзе ла: vаdіm_nе67@mаіl.ru

*  *  *
«Ся рэб ра ным» пры зё рам сё лет ня-

га чэм пі я на ту кра і ны ста ла між на род-

ны май стар Воль га Ба дэль ка з Ма гі-

лё ва. Юная шах ма тыст ка (16 га доў ёй 

споў ніц ца толь кі ле там) па спе ла за-

ва я ваць ужо 16 ме да лёў роз най вар-

тас ці на чэм пі я на тах све ту і Еў ро пы ў 

сва іх уз рос та вых гру пах (у тым лі ку па 

хут кіх шах ма тах і блі цы), бы ла «брон-

за вым» пры зё рам жа но ча га клуб на-

га пер шын ства Еў ро пы, ува хо дзіць у 

сот ню най мац ней шых па рэй тын гу 

шах ма тыс так све ту і пя цёр ку най мац-

ней шых юні ё рак. Да рэ чы, у чэм пі я-

на це Бе ла ру сі Воль га прай гра ла аж 

тры пар тыі, але і вый гра ла во сем, без 

ані вод най ні чы ёй.

Воль га Ба дэль ка — Ла ні та Сцяц-

ко. 1.с4 е6 2.Кс3 d5 3.d4 Сb4 4.а3 

С:с3+ 5.bс с5 6.е3 Кf6 7.сd еd 8.Сd3 

0-0 9.Ке2 b6 10.0-0 Са6 11.f3 С:d3 

12.Ф:d3 Ле8 13.Кg3 Кс6 14.Ла2 

Фd7 15.Лd1 с4 16.Фb1 h5 17.Ле2 

g6 18.Лf1 h4 19.Кh1 h3 20.Кg3 Ка5 

21.е4 Кb3 22.е5 К:с1 23.Ф:с1 Кh7 

24.Фh6 Фе7 25.f4 Ф:а3 26.f5 Фf8 

27.Ф:h3 Фg7 28.Ле3 Кg5 29.Фh4 f6 

30.fg Лf8 31.Кf5, 1:0.

«Брон зу» чэм пі я на ту кра і ны за-

ва я ва ла кан ды дат у май стры спор-

ту сту дэнт ка На тал ля Ку сян ко ва, 

1995 го да на ра джэн ня, не ад на ра-

зо вая пе ра мож ца і пры зёр дзя во-

чых пер шын стваў Бе ла ру сі. Вось як 

яна пе рай гра ла дру го га пры зё ра.

На тал ля Ку сян ко ва — Воль га 

Ба дэль ка. 1.d4 Кf6 2.Кf3 е6 3.с4 с5 

4.d5 еd 5.сd Сd6 6.Кс3 Сс7 7.е4 d6 

8.h3 0-0 9.Сd3 Ле8 10.0-0 а6 11.а4 

Кbd7 12.Сg5 h6 13.Сh4 Кf8 14.Кd2 

Кg6 15.Сg3 Лb8 16.Ле1 Кd7 17.f4 

Кdf8 18.Кf3 Bа5 19.f5 Ке5 20.К:е5 

dе 21.Фе2 g6 22.fg К:g6 23.Лf1 Сс7 

24.Фf3 Кf4 25.Ке2 Фd6 26.К:f4 еf 

27.С:f4 Ф:f4 28.Ф:f4 С:f4 29.Л:f4 b5 

30.аb аb 31.Ла7 с4 32.Се2 f5 33.d6 

Л:е4 34.Л:е4 fе 35.d7 С:d7 36.Л:d7 е3 

37.Сf3 Лс8 38.Лb7 Лс5 39.Крf1 Лg5 

40.Кре2 Ле5 41.Сс6 Лс5 42.С:b5 с3 

43.bс Л:с3 44.Сd3, 1:0.

*  *  *
Пры за выя трой кі сё лет ніх пер шын-

стваў Бе ла ру сі ва ўзрос це да 18 га доў 

скла лі: ся род юна коў — Ар сень Ко таў, 

Іван Ру нец і Аляк сей Кра міч; ся род 

дзяў чат — Ве ра Пра ка пюк, Ксе нія 

Долбі е ва і Воль га Ка ла соў ская.

Збор ная Бе ла ру сі пра вя ла ў Раў-

бі чах трэ ні ро вач ны збор з удзе лам 

сла ву та га са вец ка га і ўкра ін ска га 

грос май стра Ула дзі мі ра Тук ма ко ва.

*  *  *
Ча со піс «Праб ле міст Укра і ны» 

за пра шае бе ла рус кіх аў та раў да 

ўдзе лу у га да вым кон кур се скла-

дан ня двух ха до вых за дач. Іх мож на 

да сы лаць да 1 ліс та па да на ад рас 

mt41251@gmаіl.соm.

*  *  *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла га вы-

пус ку: 1.Сb4! Пер шы мі пра віль на 

ад ка за лі Вік тар Жук, Сяр гей Цяль-

пук, Ва сіль Гры не віч.

Ва дзім ЖЫЛ КО.


