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«ДА ЧА ГОСЬ ЦІ ЦУ ДОЎ НА ГА»

TV1000, 3 снеж ня

20-га до вая бес пра цоў ная Ка та ры на жы ве са сва ім 
хлоп цам у пры га ра дзе Гё тэ бар га. У яе жыц цё вым ба-
га жы — ма ці-ал ка га ліч ка і ня скон ча ная ся рэд няя шко-
ла. Але ад ной чы на YouTube ёй трап ля ецца фраг мент 
«Рэ кві е ма» Мо цар та, і дзяў чы на ра зу мее, што трэ ба мя-
няць свой лёс, «імк нуц ца да ча гось ці цу доў на га». Яна вы да-
ляе сваю ста рон ку ў са цы яль ных сет ках і ідзе ў кан цэрт ную 
за лу, каб па слу хаць Мо цар та ў вы ка нан ні ар кест ра...

«ВЯ СЁ ЛЫЯ РА БЯ ТЫ»

«Бе ла русь 3», 7 снеж ня

Му зыч ная ка ме дыя, зня тая ў СССР у 1934-м, якая лі чыц ца ця пер 
кла сі кай са вец кай ка ме дыі. Ча го вар тыя хоць бы рэ ве ран сы рэ жы сё ра 
ў бок Чар лі Чап лі на, Га раль да Лой да і Бас тэ ра Кі та на, якія «ў кар ці-
не не ўдзель ні ча юць». За тое ёсць прос ты хло пец Кос ця Па це хін, які 
па се ста так і ма рыць стаць ар тыс там, а та му спя вае ба дзё рыя пес ні. 
Ад ной чы Кос цю пры ма юць за мод на га за ез джа га гаст ра лё ра — і бя-
руць у мю зік-хол ды ры жо рам джаз-ар кест ра. Ка лек тыў рых ту ец ца да 
вы ступ лен ня на вя лі кай сцэ не і рэ пе ці руе... на па ха ван ні.

«СА ЛОН ПРЫ ГА ЖОС ЦІ»

МІР, 9 снеж ня

Джы на Но рыс пе ра яз джае з Чы ка га ў Ат лан ту, каб яе дач ка 
змаг ла ву чыц ца ў прэ стыж най му зыч най шко ле, і ўлад коў ва ец-
ца пра ца ваць у шы коў ны са лон пры га жос ці. Ад нак ка лі клі ен ты 
ацэнь ва юць май стэр ства но вай цы руль ні цы, бос пры свой вае 
са бе ўсе за слу гі, і жан чы на вы ра шае ад крыць улас ную май-
стэр ню. Праў да, пе ра тва рыць яе да вя дзец ца з за ня дба най 
цы руль ні, але Джы на га то вая да лю бых цяж кас цяў.

ФІ НАЛЬ НАЕ ШОУ «МІС СВЕ ТУ — 2018»

АНТ, 8 снеж ня

Мін чан ка Ма рыя Ва сі ле віч у лі ку 118 пры га жунь з усёй пла не-
ты ўдзель ні чае ў кон кур се «Міс све ту», які пра хо дзіць на кі тай скім 
ку рор це Санья на вост ра ве Хай нань. Дзяў ча ты прай шлі шэ раг 
ад бо рач ных эта паў (пры кла дам, бе ла рус ка тра пі ла ў топ-30 на 
кон кур се «Міс топ-ма дэль»), паў дзель ні ча лі ў куль тур ных, спар тыў-
ных і са цы яль ных ме ра пры ем ствах, прад ста ві лі свае даб ра чын ныя 
пра ек ты, вы сту пі лі ў ін тэ ле кту аль ным раў ндзе. А ўжо ў на ступ ную 
су бо ту нех та з іх атры мае ка ро ну з рук «Міс све ту — 2017» Ма ну-
шы Чхі лар з Ін дыі. Пра фі наль нае шоу вя до ма, што яно прой дзе 
без дэ фі ле ў бі кі ні, але бу дзе доў жыц ца на 30 хві лін больш, чым у 
па пя рэд нія га ды.

«КА ХАН НЕ 
ПРЭТ-А-ПАР ТЭ»

TV1000Ru, 
8 і 9 снеж ня

Жыў-быў пал кі рым скі ла ве лас Джор джыа, яко га за 
па та ла гіч ную хлус лі васць баць ка па зба віў фі нан саў, і ён 
вы му ша ны быў улад ка вац ца на пра цу ў Дом мод. Жы-
ла-бы ла мас коў ская пры га жу ня Воль га, якая пры еха ла ў 
Іта лію, каб знай сці ка ла рыт нае «аблічча» для рэ клам най 
кам па ніі. І ця пер пер шы га то вы на ўсё, каб за ва я ваць 
дру гую — але ці атры ма ец ца гэ та зра біць у аб ста ві нах, 
ка лі клу бок пад ма ну за блыт ва ец ца ўсё больш?

Пра па ну ем за да чу, якую склаў 
спе цы яль на для на шай га зе ты 
Мі ка лай Бы каў з Ба ра на віц ка га 
ра ё на (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Кре6, Фf1, Ле2, Лf8, 
Сd3, Кg2, пп. f2, h3 (8).

Чор ныя: Крf3, Кd6, пп. d4, е3, 
е7, f5 (6).

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

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

* * *

У сё лет нім чэм пі я на це све ту 
ся род жан чын у Хан ты-Ман сій-
ску вы сту па лі 64 удзель ні цы. 
Прад стаў ніц Бе ла ру сі ся род іх 
не бы ло. Зван не чэм пі ён кі за ха-
ва ла кі та ян ка Цзюй Вэнь цзюнь. 
У фі на ле яна са сту па ла ра сі ян-
цы (да 2014 го да — прад стаў ні цы 
Укра і ны) Ка ця ры не Лаг но — 1:2, 
але здо ле ла зраў няць лік у чац-
вёр тай пар тыі.

Ка ця ры на Лаг но — Цзюй 
Вэнь цзюнь. 1.e4 c5 2.Кf3 Кc6 
3.Сb5 g6 4.0-0 Сg7 5.Лe1 e5 6.a3 
Кge7 7.Кc3 0-0 8.Сc4 d6 9.d3 h6 
10.Кd5 Kрh7 11.c3 f5 12.ef gf 
13.b4 Кg6 14.b5 Кa5 15.Сa2 Сe6 
16.Фa4 b6 17.Сd2 Лg8 18.Лad1 
Фd7 19.Кh4 Сh8 20.К:g6 Л:g6 
21.Фh4 Лag8 22.g3 Фf7 23.c4 Сf6 
24.К:f6+ Л:f6 25.f4 Лg4 26.Фh3 
Лfg6 27.Лf1 Фg7 28.Kрh1 Сc8 
29.Фh5 Сb7+ 30.Kрg1 Л:g3+ 
31.hg Л:g3+ 32.Kрf2 Лg2+, 0:1.

Да вя ло ся гу ляць да дат ко выя 
пар тыі са ска ро ча ным кант ро-
лем ча су. Пас ля дзвюх ні чы іх 
кі та ян ка вый гра ла дзве на ступ-
ныя «хут кія» пар тыі. Пры чым у 
апош няй з іх К. Лаг но, так бы 

мо віць, на роў ным мес цы пад-
ста ві ла свай го фер зя пад удар 
ва ро жа га ка ня і тут жа зда ла ся. 
Амаль тра гіч ны фі нал на пру жа-
на га па ядын ку.

* * *

У гэ тыя ж дні ў Лон да не пра-
хо дзіў матч за зван не чэм пі ё на 
све ту ся род муж чын па між нар-
веж цам Маг ну сам Карл се нам 
(дзе ю чым чэм пі ё нам) і аме ры кан-
скім грос май страм італь ян ска га 
па хо джан ня Фа бі я на Ка руа нам. 
Пра яго вы ні кі рас ка жам у на-
ступ ным вы пус ку.

* * *

У Іс па ніі прай шлі чэм пі я на ты 
све ту ся род хлоп чы каў і дзяў ча-
так да 8, 10 і 12 га доў. У сва іх 
гру пах най леп шы вы нік з бе ла-
ру саў па ка за лі Ка ця Зуб коў ская 
і Дзя ніс Ла за вік (пя тыя мес цы), 
Ар цём Бя ляў скі (шос тае).

Мі кі та Ма ё раў фі ні ша ваў 
сё мы ў тур ні ры на Фа рэр скіх 
аст ра вах.

* * *

У ліс та па дзе споў ні ла ся 
110 га доў з дня на ра джэн ня вя-
до ма га шах мат на га май стра і 
трэ не ра Аляк сея Са коль ска га 
(1908—1969). На ра дзіў ся Аляк-
сей Паў ла віч у Пен зен скай гу-
бер ні, пас ля вай ны жыў у Льво-
ве, а з па чат ку 50-х — у Мін ску. 
Двух ра зо вы чэм пі ён Укра ін-
скай ССР, пры зёр чэм пі я на таў 
РСФСР і БССР, за слу жа ны трэ-
нер СССР, аў тар шэ ра гу ці ка вых 
кніг, ня стом ны па пу ля ры за тар 
шах мат у бе ла рус кіх пе ры я дыч-
ных вы дан нях. Дэ бют, які па чы-
на ец ца хо дам 1.b4, атры маў імя 
Са коль ска га. Пас ля смер ці май-
стра ў Мін ску доў гі час ла дзі лі ся 
яго ме ма ры я лы, адзін з якіх вый-
граў юны Га ры Кас па раў.

А. Са коль скі — А. Коф ман (Кі-
еў, 1944). 1.d4 f5 2.е4!? fе 3.Кс3 
Кf6 4.Сg5 b6 5.f3 Сb7 6.fе К:е4 
7.К:е4 С:е4 8.Кf3 Фс8 9.Сd3 С:d3 
10.Ф:d3 Фа6? 11.Фе4! Кс6 12.d5 
Ка5 13.Ке5 d6? 14.Кf7! Кр:f7 (або 
14...Лg8 15.Ф:h7 Кр:f7 16.Лf1+) 
15.Лf1+ Кре8 17.Л:f8+!, 1:0 (16...
Кр:f8 17.Ф:е7+ Крg8 18.Фе6+ 
Крf8 19.Се7+ з ма там).

* * *

Ра шэн ні за дач з мі ну ла га вы-
пус ку: № 1. 1.Ке7. № 2. 1.Крс1. 
№ 3. 1.Лg4. Пер шы мі пра віль на 
ад ка за лі: Ігар Ана ніч, Ула дзі мір 
Ізо таў, Вік тар Жук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

«ПЕС НЯ ГО ДА БЕ ЛА РУ СІ» 
ФІ НІ ШУЕ Ў СНЕЖ НІ

У тэ ле ві зій ным кан цэр-
це «Пес ня го да Бе ла ру-
сі — 2018», па тра ды цыі 
скла дзе ным з пе сень ай-
чын ных вы ка наў цаў, якія 
ця гам уся го го да най час-
цей гу ча лі ў ра дыё эфі ры 
і з'яў ля лі ся лі да ра мі ра та-
цыі, упер шы ню возь муць 
удзел вя до мыя ды джэі з 
вя ду чых ра дыё стан цый 
на шай кра і ны. 7 снеж ня 
ў Па ла цы Рэс пуб лі кі яны 
ста нуць су вя ду чы мі кан-
цэр та і бу дуць пра ца ваць 
з ар тыс та мі ў за ку ліс сі. Тэ-
ле вер сію «Пес ні го да Бе-
ла ру сі» ка нал АНТ пра па-
нуе гле да чам 25 снеж ня.

У спі се ўдзель ні каў — ка ля 30 ар тыс таў і ка лек ты ваў, 
ся род якіх NavіBand і «Без Бі ле та», Іна Афа нась е ва і Але на 
Лан ская, Ла ры са Гры ба лё ва, Аляк сей Хляс тоў, Тэа, Гер ман 
і мно гія ін шыя. Спе цы яль ным гос цем фес ты ва лю ста не 
ра сій скі спя вак Аляк сей Глы зін.

Да рэ чы, вя лі кі му зыч ны фес ты валь пад наз вай «Пес ня 
го да Бе ла ру сі» ла дзіц ца ўжо 13 га доў на буй ных пля цоў ках 
на шай кра і ны. Пры чым пра хо дзіць ён не толь кі ў ста лі цы: 
так, у 2016 і 2017 га дах збор ныя кан цэр ты па пу ляр ных 
вы ка наў цаў пра хо дзі лі ў Ма ла дзеч не, сё ле та — у На ва-
по лац ку.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Та кі ля мант, 
што сам 
не свой

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:

га ́нь ба — ста но ві шча, 
якое вы клі кае асу джэн не;

ва ́п на — рэ чы ва бе ла га 
ко ле ру (известь);

бя рэ ́мя — аха пак дроў 
ці са ло мы;

ля ́ мант — моц ны пра-
цяг лы плач;

ку жаль — ва лак но ачэ-
са на га лё ну;

атру ́та — яда ві тае рэ-
чы ва;

дзір ка ад аба ран ка — 
зу сім ні чо га. (бе ла ру сы 
яшчэ ска жуць: ні шы ша, 

ні сінь-по ра ху; рус кія: дыр-

ка от бублика, шиш с мас-

лом);
як сам не свой — моц-

на рас хва ля ва ны, у ста не 
раз губ ле нас ці, рос па чы, 
ад чаю (бе ла рус кія сі но ні-
мы: як цень, як у ва ду апу-

шча ны; рус кія ад па вед ні кі: 
не в се бе, сам не свой).

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.

Кож ны ўдзель нік атрым лі вае 
па мят ны дып лом фес ты ва лю.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 57


