
Гэ ты пра ект тэ ле ка нал АНТ 

ана на са ваў больш як паў го да 

та му, але толь кі ў ліс та па дзе ён 

да спеў да эфі ру. Ужо на гэ тым 

тыд ні кі раў нік ка на ла Ма рат Мар-

каў прад ста віў прэм' е ру — аў тар-

скую пра гра му ў фар ма це вя лі кіх 

ін тэр в'ю: топ-пер со ны ў роз ных 

сфе рах, у тым лі ку клю ча выя 

фі гу ры бе ла рус кай і за меж най 

па лі ты кі, зла ба дзён ныя тэ мы, 

не звы чай ныя дэ ка ра цыі і ўлас-

ная ад каз насць за якасць і праў-

дзі васць той ін фар ма цыі, якую 

атры ма юць гле да чы.

«Ка лі лю дзі бу дуць га ва рыць 

толь кі тое, што са праў ды ве да-

юць, на зям лі ста не на дзі ва ці ха. 

Гэ ты па сыл і стаў ідэа ла гіч ным 

ба зі сам май го но ва га пра ек та 

«Мар каў. Ні чо га аса біс та га», — 

сціс ла пе ра каз вае аў тар і вя ду чы 

змест пра гра мы. На ка на ле да да-

юць, што вы хо дзіць яна бу дзе не 

толь кі стро га па чац вяр гах, а ў 

за леж нас ці ад ін фар ма цый най 

на сы ча нас ці тыд ня, маг чы ма, і 

па за пла на ва.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

У па чат ку каст рыч ні ка ў па-

сёл ку Ха ры нец-Здруй (Поль-

шча) пра хо дзіў ма ла дзёж ны 

ка манд ны чэм пі я нат све ту па 

шаш ках-100.

Вы зна чы лі ся бе ла рус кія 

збор ныя. Дзяў ча ты (Яна 

Яку бо віч, Яна Ла зо вік, Вік-

то рыя Ні ка ла е ва) за ня лі 

дру гое мес ца. Юна кі (Мі-

ха іл Се мя нюк, Іван Труб ні-

каў, Ге ор гій Вы дзер ка) за-

ва я ва лі брон за выя ме да лі. 

Лі дар ка ман ды Мі ха іл Се-

мя нюк па ка заў аб са лют на 

най леп шы вы нік ся род усіх 

удзель ні каў.

У пер шыя вы хад ныя 

каст рыч ні ка ў Стоўб цах 

прай шоў рэс пуб лі кан скі тур-

нір па шаш ках-64 «Друж ба». 

Пе ра мож цам вый шаў май-

стар спор ту з Ма ла дзеч на 

Аляк сандр Бар таш, дру гім 

фі ні ша ваў май стар Вя ча слаў 

Па лян скі (Мінск), на трэ цім 

мес цы кан ды дат у май стры 

Аляк сандр Анісь ка (Сло нім). 

У жа но чым за лі ку пер шае 

мес ца ў май стра Ма ры ны На-

віц кай (Мар' і на Гор ка).

Для са ма стой на га ра-

шэн ня пра па ну юц ца кам па-

зі цыі, скла дзе ныя ўкра ін скім 

ша шач ным кам па зі та рам 

У. Круч ко вым (г. Ка гар лык, 

Кі еў ская воб ласць).

№ 75

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

b6, с5, c7, е5, e7, f6, h6 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а3, а7, b2, b4, d8, e3, g3, h8 (8)

№ 76

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

23, 24, 28, 30, 32, 38, 41 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

8, 10, 11, 17, 21, 35, 39, 44 (8)

№ 77

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

17, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 34, 

39 (9)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

8, 13, 18, 26, 40, 41, 42, 45 (8)

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 № 74 ад 26.10.2018.

№ 71 1... 2430 2. 3423 

2228 3. 3313 0846+

№ 72 f8, g3, g5, b4!, d8, 

g1+

№ 73 e5, c3, g3, a7+

З ліс тоў чы та чоў: «Пры-

го жыя, вы тан ча ныя кам па-

зі цыі», — пі ша У. Пань ко. 

«Дзя куй за руб ры ку «Шаш-

кі», — вы каз вае па дзя ку 

У. Стат ке віч. Дак лад ныя ад-

ка зы да сла лі В. Ду да рэ віч 

(в. Но вая Мыш Ба ра на віц-

ка га ра ё на), Ф. Кар пей (Мя-

дзел), У. Стат ке віч (п. Зя ле-

ны Бор Іва цэ віцка га ра ё на), 

У. 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), У. 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, 

e-maіl: іnfo@zvіazda.by, або 

vorush@yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

9 лістапада 2018 г.
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«Зям ля Сан ні ка ва»

«Бе ла русь 3», 12 ліс та па да

Сха ва ную ся род арк тыч ных іль доў зям лю мно гія лі чы-

лі мі фам. Па лі тыч ны ссыль ны Іль ін у кам па ніі не каль кіх 

аван ту рыс таў пры фі нан са вай пад трым цы ба га та га пра-

мыс лоў ца знай шоў гэ ты за гад ка вы край, ад нак вы свет-

лі ла ся, што той не ўза ба ве бу дзе зні шча ны зем ля тру сам. 

Ці ўдас ца экс пе ды цыі да сяг нуць ма це ры ка і па пя рэ дзіць 

ка та стро фу?..

Ра ма ну Ула дзі мі ра Об ру ча ва, які стаў ас но вай са вец-

ка га пры год ніц ка га фэн тэ зі, ужо больш чым 90 га доў, 

філь му — 45. А гля дзіц ца ён на ват сён ня — на ад ным ды хан ні.

«Фур ца ва. Ле ген да пра Ка ця ры ну»

АНТ, з 12 ліс та па да

Тка чы ха з Цвяр ской гу бер ні Ка ця ры на Фур ца ва прай-

шла ня прос ты шлях — ад апан та най кам са мол кі да ад ной 

з са мых уплы во вых жан чын Са вец ка га Са ю за, чле на 

Прэ зі ды у ма ЦК КПСС і мі ніст ра куль ту ры. Яна пе ра жы-

ла крам лёў скія інт ры гі і раз лад у сям'і, кар' ер ны ўзлёт і 

здрад ніц тва бліз кіх. Пры ёй пер шую прэ мію кон кур су імя 

Чай коў ска га атры маў пі я ніст Ван Клі берн, а Мас коў скі 

кі на фес ты валь схі ліў ся пе рад Фе дэ ры ка Фе лі ні, ад крыў-

ся цырк на пра спек це Вер над ска га і дай шла да гле да ча 

«Каў каз ская па лон ні ца»...

«За гад ка вая гіс то рыя Бен джа мі на Ба та на»

TV1000, 13—14 і 17 ліс та па да

Га лоў ны ге рой на ра дзіў ся... ва ўзрос це 80 га доў. 

Усе бы лі ўпэў не ныя, што хлоп чык не ўза ба ве па мрэ, 

але ён па чаў ма ла дзець, на су пе рак за ко нам бія ло гіі. 

Шлях Бен джа мі на Ба та на па чаў ся ў 1918-м у Но вым 

Ар ле а не і быў поў ны са мых роз ных дра ма тыч ных 

па дзей, ён су стрэў сваё ка хан не, ад нак не здо леў 

спы ніць час, та му пе ра ма таў сваю ўлас ную стуж ку 

жыц ця ў ад ва рот ным па рад ку да са ма га кан ца.

«Ральф»

«Бе ла русь 2», 17 ліс та па да

Ральф — дру гас ны пер са наж вась мі біт най кам п'ю-

тар най гуль ні, які ўжо 30 га доў жы ве ў гуль ня вым аў-

та ма це і раз бу рае бяс кон цую бу доў лю май стра на ўсе 

ру кі Фе лік са. Але ад ной чы яму на да ку чы ла быць не да-

лё кім лі ха дзе ем — і ён збег у ін шыя ар кад ныя гуль ні, 

каб да ка заць, што так са ма мо жа быць ге ро ем. Ральф 

пры мя рае на ся бе чу жыя ро лі ў гон цы за ўзна га ро да мі, 

але ў рэш це рэшт аказ ва ец ца там жа, дзе па чы наў свой 

шлях, — праў да, ужо ў ін шым ста ту се.

«Вік то рыя»

«МІР», 18 ліс та па да

Се ры ял рас каз вае пра ран нія га ды праў лен ня бры-

тан скай ка ра ле вы Вік то рыі, ад мо ман ту яе ўзы хо джан-

ня на трон у 18-га до вым уз рос це да шлю бу з прын цам 

Аль бер там (да рэ чы, шлю бы іх дзе вя ця рых дзя цей з 

прад стаў ні ка мі ка ра леў скіх ро даў ін шых кра ін пры нес-

лі Вік то рыі не афі цый ны ста тус «ба бу лі ўсяе Еў ро пы»). 

Ства раль ні кі чар го ва га ба ё пі ка ві до вішч на, пе ра ка наў ча 

і ра зам з тым да во лі дак лад на з гіс та рыч на га пунк ту 

гле джан ня пе ра да юць па дзеі зна ка мі тай Вік та ры ян-

скай эпо хі.

Не кі дай 
се ян ку 

ў са жал 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:

се́   ян ка  (ад но са 

знач.) — на сен не, клуб ні, 

пры зна ча ныя для па се ву;

са ́   жал ка — штуч ны ва-

да ём;

гар та ва́   ць — на да ваць 

цвёр дасць ме та лу;

дзір ва не́   ць — за рас-

таць тра вой;

кплі́   вы — той, які лю-

біць на смі хац ца;

пры на́   д ны — пры ваб-

ны, спа кус лі вы;

та чыць ля сы — зай-

мац ца пус ты мі раз мо ва мі, 

пус та сло віць (бе ла рус кія 

ад па вед ні кі: ліць ва ду, ма-

лоць язы ком; рус кія: раз-

водить та ры-ба ры, то лочь 

во ду в сту пе);

на скрут га ла вы — 

1) вель мі хут ка, імк лі ва 

бег чы, уця каць і да т. п.; 

2) не ду ма ю чы, не абач лі ва 

неш та ра біць (бе ла ру сы 

яшчэ ска жуць: без агляд-

кі, без па мя ці; рус кія: во 

все лопатки, с кон дач ка).

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.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

НІ ЧО ГА ЛІШ НЯ ГА

Ш А Ш К І («Звяз да») Вы пуск № 75
Кос мас 

пад ку па лам
На «Мінск-Арэ не» па чаў ся 

ман таж сцэ ны між на род на-

га дзі ця ча га кон кур су пес ні 

«Еў ра ба чан не-2018».

Тэх ніч ная ка ман да Бел тэ ле ра-

дыё кам па ніі ўста наў лі вае дэ ка ра-

цыі, свет ла вое і гу ка вое аб ста ля-

ван не для маш таб на га шоу, фі нал 

яко га прой дзе 25 ліс та па да. Па-

вод ле за ду мы ар га ні за та раў, дзі-

ця чае «Еў ра ба чан не» бу дзе мець 

дзве сцэ ны: вя лі кую і ма лую, звя-

за ныя па між са бой мос там, а доў-

гія под ыу мы це раз танц пля цоў ку 

бу дуць пра хо дзіць у гля дзель ную 

за лу. Прэс-цэнтр, ін ды ві ду аль ныя 

гры мёр кі ўдзель ні каў і агуль ны хол 

пра фе сі я на лы сты лі зу юць пад зор-

нае не ба (на га да ем, сё ле та між на-

род ны твор чы фо рум прой дзе пад 

дэ ві зам Lіght Up! — «За паль вай!»), 

ку пал арэ ны афор мяць шмат' ярус-

ны мі свят ло ды ёд ны мі жы ран до-

ля мі, а грын рум бу дзе ні бы та «лу-

наць» у гэ тым не бе.

Блі жэй да кон кур су — а за ты-

дзень да фі на лу ў на шу кра і ну 

пры едуць 19 дэ ле га цый з ін шых 

кра ін-удзель ніц — у спар тыў на-

за баў ляль ным комп лек се вы рас-

це цэ лы го рад, або, як га во раць у 

ды рэк цыі шоу, «со неч ная сіс тэ ма 

дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.


