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Ш А Ш К І
(«Звяз да»)

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

РОК
У най блі жэй шую су бо ту 

аэ ра дром Ба ра вая пры ме 
чар го вы, ужо два нац ца ты па 
лі ку, фес ты валь «Рок за Баб-
роў». Сё ле та ў яго пра гра ме 
ня ма ла гуч ных і па пу ляр ных 
ся род мо ла дзі ім ёнаў, па чы-
на ю чы ад вя ду чых — кам па-
нію ня змен на му Аляк санд ру 
Па мі до ра ву скла дзе адзін 
з са мых уплы во вых бло ге-
раў Ру не та, жур на ліст Юрый 
Дудзь. На сцэ не на вед валь-
ні кі ўба чаць 12 вы ка наў цаў і 
ка лек ты ваў: «Му мій Троль», 
«Ля піс-98», Ма не тач ку, Бас-
ту, Lіttle Bіg, «Дай Да ро гу» і 
ін шых.

Для тых, хто не тра піць на 
фэст аса біс та, доб рая на ві на: 
му зыч ны ма ра фон пра цяг лас-
цю два нац цаць га дзін за пі ша 
Бел тэ ле ра дыё кам па нія. Вя ду-
чыя ма ла дзёж на га тэ ле пра ек-
та «Пін_Код» у вы яз ной сту-
дыі па гу та раць з удзель ні ка мі 
і гас ця мі фес ты ва лю і бу дуць 

тры маць гле да чоў у кур се па-
дзей у фар ма це стры ма — ві-
дэа ро лі каў на афі цый ных ста-
рон ках пра ек та і тэ ле ка на ла ў 
са цы яль ных сет ках УКан так-
це і Іnstagram. А ўжо 4 жніў ня 
«Бе ла русь 2» пра па нуе сва ёй 
аў ды то рыі пер шую трох га дзін-
ную пра гра му «Рок за Баб роў», 
якая рас пач не цыкл вя лі кіх ня-
дзель ных кан цэр таў у вя чэр нім 
эфі ры.

БА ЛЕТ
А вось гле да чоў са цы я куль-

тур на га ка на ла «Бе ла русь 3» 
у жніў ні кож ную ня дзе лю ча-
ка юць «Ба лет ныя гіс то рыі» — 
се рыя пра грам, у якіх бу дуць 

прад стаў ле ны ча ты ры ба лет-
ныя па ста ноў кі Вя лі ка га тэ ат ра 
Бе ла ру сі.

Ад крые «Ба лет ныя гіс то-
рыі» маш таб ны на цы я наль ны 

пра ект «Анас та сія» Вя ча сла ва 
Куз ня цо ва, па стаў ле ны па вод-
ле са праўд ных гіс та рыч ных 
па дзей і жыц ця вя до май кня-
зёў ны Анас та сіі Слуц кай, але 
пры гэ тым ад роз ны ад ра ней-
шай кі на вер сіі. 11 жніў ня тэ-
ле ка нал па ка жа ўва саб лен не 
ад веч най шэкс пі раў скай тра-
ге дыі «Ра мэа і Джуль е та» — 
ба лет Сяр гея Пра коф' е ва ў 
но вай аў тар скай рэ дак цыі на-

род на га ар тыс та Бе ла ру сі Ва-
лян ці на Елі зар' е ва. Яшчэ праз 
ты дзень, 18 жніў ня, у тэ ле эфі-
ры ажы вуць ста ра даў нія сла-
вян скія ле та пі сы ча су кня зёў 
Ві таў та і Ягай лы — ба лет ную 
эс та фе ту пад хо піць на цы я-

наль ны ба лет Вя ча сла ва Куз-
ня цо ва «Ві таўт». А за вер шыць 
цыкл 25 жніў ня кан цэрт на ву-
чэн цаў і вы пуск ні коў Бе ла рус-
кай дзяр жаў най ха рэа гра фіч-
най гім на зіі-ка ле джа — ба лет 
«Шлях да ма ры».

КІ НО
Дак лад ней, но вы ста ры се-

ры ял «Экс пра пры ятар». Но-
вы — бо вы твор часць яго, за 
якую ўзя лі ся, між ін шым, мэт-
ры ра сій ска га кі но Ула дзі мір 

Крас на поль скі і Ва ле рый Ус-
коў, бы ла за вер ша ная толь кі 
ле тась, а тэ ле ві зій ная прэм' е ра 
ад бу дзец ца 5 жніў ня на АНТ. 
Ста ры — бо па дзеі 16-се рый-
на га кры мі наль на га се ры я ла 
па чы на юц ца з 1941 го да, а 
са ма гіс то рыя з'яў ля ец ца пры-
кве лам (г. зн. па пя рэд ні кам па 
хра на ло гіі і сю жэ це) зна ка мі та-
га се ры я ла 2000-х «Бан дыц кі 
Пе цяр бург», які ў сваю чар гу 
з'яў ляў ся эк ра ні за цы яй тво раў 
Анд рэя Кан стан ці на ва.

Кі на гіс то рыя «Экс пра-
пры ятар» (дру гая наз ва — 
«Юнац тва Ба ро на») пры све-
ча на юнац кім га дам ад на го з 
га лоў ных ге ро яў «Бан дыц ка га 
Пе цяр бур га» — зна ка мі та га 
зло дзея-рэ цы ды віс та, «экс-
пра пры ята ра на ра ба ва ных 
каш тоў нас цяў» Юр кі Ба ро на. 
Улас на, пры квел, які ахоп лі вае 
амаль 40 га доў, як раз і па каз-
вае, як час і лю дзі абы шлі ся з 
хлоп чы кам з ін тэ лі гент най пра-
фе сар скай сям'і, ча му ён, пе ра-
жыў шы бла ка ду, пар ты зан скі 
атрад і фронт, упер шы ню трап-
ляе ў тур му і пры мае ра шэн не 
стаць кры мі наль ным аў та ры тэ-
там. Га лоў на га ге роя, да рэ чы, 
іг ра юць ад ра зу трое ак цё раў: 
Ар цём Ша фер — Юр ку ў дзя-
цін стве, Па вел Ме лян чук — у 
ма ла до сці, Ар цём Тка чэн ка — 
да рос ла га Ба ро на.

ТРЫ НА ГО ДЫ ЎКЛЮ ЧЫЦЬ ТЭ ЛЕ ВІ ЗАРГэ тым ле там мож на ўба чыць 

ста лі цу з вок наў ле ген дар-

на га аў то бу са ЗІС-8 — та кія 

ў Са вец кім Са ю зе вы пус ка лі 

ў 30-я га ды мі ну ла га ста год-

дзя.

Як вы гля даў транс парт ны сро-
дак? Пе ра гледзь це фільм «Мес ца 
су стрэ чы змя ніць нель га» — там-
тэй шы «Фер ды нанд» і ёсць той 
са мы аў то бус, праў да, са бра ны 
на ноў уруч ную. Да на шых дзён 
ні вод ная з ма шын не за ха ва ла ся, 
бо кор пус іх вы раб ляў ся з дрэ-
ва і праз пэў ны час знош ваў ся 
ўшчэнт. Але ў Мін ску эн ту зі яс ты 
за 1,5 го да са бра лі дак лад ную 
рэп лі ку ЗІС-8 з ду бо вы мі лаў ка-
мі і рас соў ны мі вок на мі і за пра-
сі лі гас цей і жы ха роў ста лі цы на 
эк скур сіі.

Ад праў лен не — ад мін скай ра-
ту шы ў 12, 14, 16, 18 і 20 га дзін. 
Дзе ці да 10 га доў едуць бяс плат-
на, ас тат нім па са жы рам па езд ка 
абы дзец ца ў 25 руб лёў. На марш-
ру це мност ва зна ка вых мес цаў: 
Па лац спор ту, стэ ла «Мінск — 
го рад-ге рой» і но вы Дзяржаўны 
му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, парк Пе ра мо гі, Су во раў-
скае ву чы лі шча, Тра ец кае прад-
мес це, бу дын кі ГУ Ма і Га лоў паш-
там та, Пры вак заль ная пло шча і 

ста ды ён «Ды на ма», асу час не ная 
ву лі ца Каст рыч ніц кая, цырк, пло-
шча Пе ра мо гі, ра ён Асма лоў кі і 
Вя лі кі тэ атр Бе ла ру сі, ту со вач ная 
Зы біц кая, Па лац Рэс пуб лі кі і тэ атр 
Ян кі Ку па лы — агляд ная эк скур-
сія ў мі ну лае з рус ка- і анг ла моў-
ным аў ды я гі дам доў жыц ца ка ля 
1,5 га дзіны. «Пад час эк скур сіі мы 
ро бім спе цы яль ны пры пы нак на 
ад ной з са мых фо та ге ніч ных ву-
ліц Мін ска — Каст рыч ніц кай, — 
рас каз ва юць ар га ні за та ры пра-
ек та «Рэт ра-аў то бус», — і яшчэ 
ні хто не ўпус ціў магчымасці пра-
гу ляц ца, па гля дзець стрыт-арт-
аб' ек ты і зра біць тут за па мі наль-
ныя здым кі. Тым больш рэ кві зіт, 
ста рыя са вец кія ча ма да ны, у нас 
заўж ды з са бой».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Амаль што 
«Фер ды нанд»

Чу лі?Чу лі?

З 15 да 19 лі пе ня ў вёс цы 
Жы ро ві чы (Сло нім скі ра ён) 
пра хо дзіў Х між на род ны тур-
нір па шаш ках-100, пры све ча-
ны Дню вы зва лен ня Сло ні ма. 
На старт вый шлі 36 ша шыс-
таў. Пе ра мож цам тур ні ру ста ла 
май стар Вік то рыя Ні ка ла е ва 
(Мінск) —12 ач коў з 14 маг чы-
мых. На дру гім мес цы Да р'я Ні-
кі фа ра ва (Мінск) — 11 ач коў, 
яна адзі ная здо ле ла на нес ці 
па ра жэн не пе ра мож цу спа бор-
ніц тваў. Толь кі на трэ цім мес-
цы ўла даль нік най вы шэй ша га 
рэй тын гу ў тур ні ры між на род-
ны май стар Іван Кас ці ё наў (Ра-
сія) — 10 ач коў.

А сён ня для са ма стой на га 
ра шэн ня пра па ну юц ца кам па-
зі цыі, якія да слаў Ана толь Ба-
ла нюк з го ра да Цеп ла дар Адэ-
скай воб лас ці, Укра і на.

№ 55

Бе лыя прос тыя шаш кі: a5, 
e1, e7, f2, f6, g7 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 
a7, c3, c5, d2, d4, d8, e3, e5 (8).

№ 56

Бе лыя прос тыя шаш кі: 
h4, ь6, f6, h6, бе лыя дам кі: 
h8 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 
h2, d4, f4, с5, е5, а7, d8(7).

№ 57

Бе лыя прос тыя шаш кі: g1, 
d2, h4, в6, f6, h6, g7 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 
h2, d4, f4, с5, е5, а7, чор ныя 
дам кі: a1(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 № 92, ад 12.07.19.

№ 51 1. ..1520 2. 2505 1319 
3. 0523 1816+.

№ 52 1. f2-g3 d4xh4 2. e1-f2 
b6xd4 3. c1-d2 c3xg3 4. h2xf2+.

№ 53 1. g3-h4 c3xe1 2. a1xc7 
b8xd6 3. g5-f6 e5xg7 4. h6xf2 
e1xg3 5. h4xf2+.

№ 54 1. ab4 ca5 2. ab8, 
3. ce3, 4. bh2, 5. hh6+.

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 
У. Пань ко (Ка мя нец), І. Ана ніч 
(Грод на), В. Ду да рэ віч (вёс ка Но-
вая Мыш Ба ра на віц ка га ра ё на), 
Ф. Кар пей (Мя дзел), У. Стат ке-
віч (па сё лак Зя ле ны Бор Іва цэ-
віц ка га ра ё 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 віцкі 
ра ён), В. Бан да рык (Мін скі ра ён), 
С. Ра шэ цін (Ашмя ны).

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.

ВОСЬ ДЫК МА ША!
Мульт фільм-міль яр дэр 

і ін шыя тэ ле рэ кор ды па вод ле Гі не са
Муль ты плі ка цый ны се ры ял «Ма ша і мядз ведзь» 

тра піў у Кні гу рэ кор даў Гі не са-2019 як са мы пра-

гля да ны на YоuTubе. Уя ві це толь кі: эпі зод «Ма ша 

плюс ка ша» на 1 жніў ня бя гу ча га го да на браў звыш 

4 міль яр даў (!) пра гля даў і ўвай шоў у топ-5 са мых 

пра гля да ных ві дэа за пі саў у ін тэр нэ це.

Ёсць у зна ка мі тым 
спі се і ін шыя рэ кор ды, 
звя за ныя з тэ ле ві зій най 
ін дуст ры яй — ёй пры-
све ча ны цэ лы раз дзел. 
Так, са мым па пу ляр-
ным тэ ле се ры я лам су-
час нас ці ча ка на ста ла 
«Гуль ня тро наў» (шос ты 
год за пар пра ект уз на-
чаль вае рэй тынг най час цей спам па ва ных пі рац кім чы нам 
філь маў і се ры я лаў). Так са ма ў лі да ры сё ле та тра піў ак цёр 
Джым Па рсанс — зор ка сіт ка ма СBS «Тэ о рыя вя лі ка га вы-
бу ху», па вод ле звес так Fоrbеs, трэ ці год за пар ста но віц ца 
са мым вы со ка аплат ным ак цё рам тэ ле ба чан ня.

Най больш па спя хо вым ку лі нар ным шоу ўкла даль ні кі кні-
гі на зва лі MаstеrСhеf вы твор час ці зна ка мі тай га ланд скай 
«тэ ле фаб ры кі» Еndеmоl — з мо ман ту пе ра за пус ку ў 2005-м 
яно бы ло пра да дзе на ў 52 кра і ны све ту, а най боль шую па-
пу ляр насць зай ме ла ў ЗША, шмат у чым дзя ку ю чы вя ду ча-
му — шэф-по ва ру Гор да ну Рам зі.

У спі се ра ней шых ці ка вых тэ ле рэ кор даў — са мае пра-
цяг лае бес пе ра пын нае вя шчан не. Яго вя ла швей цар ская 
тэ ле кам па нія Swіss-4 у 1996 го дзе, асвят ля ю чы 26-я лет нія 
Алім пій скія гуль ні ў Ат лан це на пра ця гу 16 дзён 22 га дзін 
45 хві лін. А вось даў жы ня са ма га ка рот ка га рэ клам на га ро-
лі ка — да рэ чы, у 1992 го дзе ён прад стаў ляў як раз чар го вае 
вы дан не Кні гі рэ кор даў Гі не са — скла ла ўся го тры се кун ды.

Вы пуск № 93


