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Ш А Ш К І («Звязда»)
У пачатку кастрычніка ў пасёлку Харынец-Здруй (Польшча) праходзіў маладзёжны
камандны чэмпіянат свету па
шашках-100.
Вызначыліся беларускія
збор ныя. Дзяў ча ты (Яна
Якубовіч, Яна Лазовік, Вікто рыя Ні ка ла е ва) за ня лі
другое месца. Юнакі (Міхаіл Семянюк, Іван Трубнікаў, Георгій Выдзерка) заваявалі бронзавыя медалі.
Лідар каманды Міхаіл Семянюк паказаў абсалютна
найлепшы вынік сярод усіх
удзельнікаў.
У пер шыя вы хад ныя
каст рыч ні ка ў Стоўб цах
прайшоў рэспубліканскі турнір па шашках-64 «Дружба».
Пераможцам выйшаў майстар спорту з Маладзечна
Аляксандр Барташ, другім
фінішаваў майстар Вячаслаў
Палянскі (Мінск), на трэцім
месцы кандыдат у майстры
Аляксандр Аніська (Слонім).
У жаночым заліку першае
месца ў майстра Марыны Навіцкай (Мар'іна Горка).
Для са ма стой на га рашэння прапануюцца кампазіцыі, складзеныя ўкраінскім

Выпуск № 75

ша шач ным кам па зі та рам
У. Кручковым (г. Кагарлык,
Кіеўская вобласць).
№ 75

Белыя простыя шашкі:
b6, с5, c7, е5, e7, f6, h6 (7)
Чорныя простыя шашкі:
а3, а7, b2, b4, d8, e3, g3, h8 (8)
№ 76
Белыя простыя шашкі:
23, 24, 28, 30, 32, 38, 41 (7)
Чорныя простыя шашкі:
8, 10, 11, 17, 21, 35, 39, 44 (8)
№ 77
Белыя простыя шашкі:
17, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 34,
39 (9)
Чорныя простыя шашкі:
8, 13, 18, 26, 40, 41, 42, 45 (8)

Ва ўсіх пазіцыях белыя пачынаюць і выйграюць.
Прозвішчы чытачоў, якія
дашлюць правільныя адказы,
будуць апублікаваныя.
Праверце свае рашэнні:
Выпуск № 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 лістоў чытачоў: «Прыгожыя, вытанчаныя кампазіцыі», — піша У. Панько.
«Дзякуй за рубрыку «Шашкі», — выказвае падзяку
У. Статкевіч. Дакладныя адказы даслалі В. Дударэвіч
(в. Новая Мыш Баранавіцкага раёна), Ф. Карпей (Мядзел), У. Статкевіч (п. Зялены Бор Івацэвіцкага раёна),
У. Панько (Камянец), І. Ананіч
(Гродна), А. Шурпін (Івянец),
В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на),
П. і В. Шульгі, А. Ліцьвінаў
(усе — Мінск), В. Таўкачоў
(Клімавіцкі раён), У. Бандарык (Мінскі раён).
Пішыце на адрас: газета
«Звязда», вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, 220013, г. Мінск,
e-maіl: іnfo@zvіazda.by, або
vorush@yandex.ru
Віталь ВАРУШЫЛА,
майстар спорту.

Космас
пад купалам
На «Мінск-Арэне» пачаўся
мантаж сцэны міжнароднага дзіцячага конкурсу песні
«Еўрабачанне-2018».
Тэхнічная каманда Белтэлерадыёкампаніі ўстанаўлівае дэкарацыі, светлавое і гукавое абсталяванне для маштабнага шоу, фінал
якога пройдзе 25 лістапада. Паводле задумы арганізатараў, дзіцячае «Еўрабачанне» будзе мець
дзве сцэны: вялікую і малую, звязаныя паміж сабой мостам, а доўгія подыумы цераз танцпляцоўку
будуць праходзіць у глядзельную
залу. Прэс-цэнтр, індывідуальныя
грымёркі ўдзельнікаў і агульны хол
прафесіяналы стылізуюць пад зорнае неба (нагадаем, сёлета міжнародны творчы форум пройдзе пад
дэвізам Lіght Up! — «Запальвай!»),
купал арэны аформяць шмат'яруснымі святлодыёднымі жырандолямі, а грынрум будзе нібыта «лунаць» у гэтым небе.
Бліжэй да конкурсу — а за тыдзень да фіналу ў нашу краіну
прыедуць 19 дэлегацый з іншых
краін-удзельніц — у спартыўназабаўляльным комплексе вырасце цэлы горад, або, як гавораць у
дырэкцыі шоу, «сонечная сістэма
дзіцячага «Еўрабачання».
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Тэлесеткі
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КІНО З ІМЕМ
«Зямля Саннікава»
«Беларусь 3», 12 лістапада

Схаваную сярод арктычных ільдоў зямлю многія лічылі міфам. Палітычны ссыльны Ільін у кампаніі некалькіх
авантурыстаў пры фінансавай падтрымцы багатага прамыслоўца знайшоў гэты загадкавы край, аднак высветлілася, што той неўзабаве будзе знішчаны землятрусам.
Ці ўдасца экспедыцыі дасягнуць мацерыка і папярэдзіць
катастрофу?..
Раману Уладзіміра Обручава, які стаў асновай савецкага прыгодніцкага фэнтэзі, ужо больш чым 90 гадоў,
фільму — 45. А глядзіцца ён нават сёння — на адным дыханні.
«Фурцава. Легенда пра Кацярыну»
АНТ, з 12 лістапада

Ткачыха з Цвярской губерні Кацярына Фурцава прайшла няпросты шлях — ад апантанай камсамолкі да адной
з самых уплывовых жанчын Савецкага Саюза, члена
Прэзідыума ЦК КПСС і міністра культуры. Яна перажыла крамлёўскія інтрыгі і разлад у сям'і, кар'ерны ўзлёт і
здрадніцтва блізкіх. Пры ёй першую прэмію конкурсу імя
Чайкоўскага атрымаў піяніст Ван Кліберн, а Маскоўскі
кінафестываль схіліўся перад Федэрыка Феліні, адкрыўся цырк на праспекце Вернадскага і дайшла да гледача
«Каўказская палонніца»...
«Загадкавая гісторыя Бенджаміна Батана»
TV1000, 13—14 і 17 лістапада

Галоўны герой нарадзіўся... ва ўзросце 80 гадоў.
Усе былі ўпэўненыя, што хлопчык неўзабаве памрэ,
але ён пачаў маладзець, насуперак законам біялогіі.
Шлях Бенджаміна Батана пачаўся ў 1918-м у Новым
Арлеане і быў поўны самых розных драматычных
падзей, ён сустрэў сваё каханне, аднак не здолеў
спыніць час, таму пераматаў сваю ўласную стужку
жыцця ў адваротным парадку да самага канца.
«Ральф»
«Беларусь 2», 17 лістапада

НІЧОГА ЛІШНЯГА
Гэты праект тэлеканал АНТ
ананасаваў больш як паўгода
таму, але толькі ў лістападзе ён
даспеў да эфіру. Ужо на гэтым
тыдні кіраўнік канала Марат Маркаў прадставіў прэм'еру — аўтарскую праграму ў фармаце вялікіх
інтэрв'ю: топ-персоны ў розных
сферах, у тым ліку ключавыя
фігуры беларускай і замежнай
палітыкі, злабадзённыя тэмы,
незвычайныя дэкарацыі і ўласная адказнасць за якасць і праўдзівасць той інфармацыі, якую
атрымаюць гледачы.
«Калі людзі будуць гаварыць
толькі тое, што сапраўды ведаюць, на зямлі стане надзіва ціха.
Гэты пасыл і стаў ідэалагічным

Сядзі і глядзі

Ральф — другасны персанаж васьмібітнай камп'ютарнай гульні, які ўжо 30 гадоў жыве ў гульнявым аўтамаце і разбурае бясконцую будоўлю майстра на ўсе
рукі Фелікса. Але аднойчы яму надакучыла быць недалёкім ліхадзеем — і ён збег у іншыя аркадныя гульні,
каб даказаць, што таксама можа быць героем. Ральф
прымярае на сябе чужыя ролі ў гонцы за ўзнагародамі,
але ў рэшце рэшт аказваецца там жа, дзе пачынаў свой
шлях, — праўда, ужо ў іншым статусе.
«Вікторыя»
«МІР», 18 лістапада

базісам майго новага праек та
«Маркаў. Нічога асабістага», —
сцісла пераказвае аўтар і вядучы
змест праграмы. На канале дадаюць, што выходзіць яна будзе не
толькі строга па чацвяргах, а ў
залежнасці ад інфармацыйнай
насычанасці тыдня, магчыма, і
пазапланава.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.
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Серыял расказвае пра раннія гады праўлення брытанскай каралевы Вікторыі, ад моманту яе ўзыходжання на трон у 18-гадовым узросце да шлюбу з прынцам
Альбертам (дарэчы, шлюбы іх дзевяцярых дзяцей з
прадстаўнікамі каралеўскіх родаў іншых краін прынеслі Вікторыі неафіцыйны статус «бабулі ўсяе Еўропы»).
Стваральнікі чарговага баёпіка відовішчна, пераканаўча
і разам з тым даволі дакладна з гістарычнага пункту
гледжання перадаюць падзеі знакамітай Вік тарыянскай эпохі.

Не кідай
сеянку
ў сажалку
Штотыдзень у эфіры
тэ ле ка на ла «Бе ларусь 3» тэлевіктарына
«Размаўляем па-беларуску». Для таго каб
стаць яе ўдзельнікамі, неабходна зайсці
на сайт tvrgomel.by
або 3belarus.by і праз
ба нер «Раз маўля ем
па-бе ла рус ку» запоўніць заяўку на каманду з трох чалавек.
Ну, а праверыць сваё
веданне роднай мовы
пасля таго, як праграма вый шла ў эфір,
можна з дапамогай
«Звязды». Ці ведалі
вы, што:
се́ ян ка (ад но са
знач.) — насенне, клубні,
прызначаныя для пасеву;
сажал
́
ка — штучны вадаём;
гартаваць
́ — надаваць
цвёрдасць металу;
дзірване́ць — зарастаць травой;
кплі́вы — той, які любіць насміхацца;
прына́дны — прывабны, спакуслівы;
тачыць лясы — займацца пустымі размовамі,
пустасловіць (беларускія
адпаведнікі: ліць ваду, малоць языком; рускія: разводить тары-бары, толочь
воду в ступе);
на скрут га ла вы —
1) вельмі хутка, імкліва
бегчы, уцякаць і да т. п.;
2) не думаючы, неабачліва
нешта рабіць (беларусы
яшчэ скажуць: без аглядкі, без памяці; рускія: во
все лопатки, с кондачка).
Паўторы выпускаў тэлевіктарыны — у ранішнім эфіры «Беларусь 3»
кожную суботу.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.
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