
З 1 да 7 лі пе ня прай шоў 

ХХХІІ між на род ны тур нір па шаш-

ках-100 «Мінск-2019». Па шве-

цар скай сіс тэ ме ў дзевяць ту раў 

36 ша шыс таў зма га лі ся за пры зы. 

Пе ра мож цам спа бор ніц тваў з вы-

ні кам 14 ач коў з 18 маг чы мых стаў 

між на род ны май стар Аляк сей Ку-

ні ца (Мінск). Чатыры ша шыс ты 

на бра лі па 12 ач коў. Ка э фі цы ент 

рас ста віў іх у на ступ ным па рад-

ку: Юрый Ці ма но віч, Яна Ла зо вік, 

Дзміт рый Не мец (усе Мінск) і Сця-

пан Да ра шэн ка (Жо дзі на).

Па гля дзі це ці ка выя фраг мен-

ты гуль няў спа бор ніц тваў.

№ 50 У. Аста пен ка — А. Плак-

хін

Бе лыя прос тыя шаш кі: 28, 

29, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 

47, 48 (12)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 2, 

3, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 

26 (12)

Бе лыя не асця рож на зра бі лі 

раз мен 1.2822? 1728 2.3322 2433 

3.3928, на што атры ма лі ці хі ход 

3 ... 1319! і за ста лі ся без аба рон-

ныя: па гра жае 1923,2024+, а на 

4034 вар та 1218+

№ 51 Р. Му ні раў — Н. Каш-

ні ка ва

Бе лыя прос тыя шаш кі: 21, 

25, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 45, 46, 

48, 49 (12)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 2, 

3, 4, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 24, 

26 (12)

Чор ныя пра вя лі кам бі на цыю і 

вый гра лі шаш ку. Знай дзі це ўдар 

са ма стой на.

Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну юц ца кам па зі цыі, скла-

дзе ныя вя ду чым ад дзе ла.

№ 52

Бе лыя прос тыя шаш кі: с1, 

е1, f2, h2, е3, с5 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: с3, 

d4, g5, b6, а7, е7, g7 (7)

№ 53

Бе лыя прос тыя шаш кі: а1, 

d2, g3, g5, h6 (5)

Чор ныя прос тыя шаш кі: b2, 

с3, b4, d4, е5, b6, b8 (7)

На ступ ная кам па зі цыя скла-

дзе на па пра ві лах бра зіль скіх 

ша шак.

№ 54

Бе лыя прос тыя шаш кі: а3, 

а7, b2, с1, е3 (5)

Чор ныя прос тыя шаш кі: с5, 

е7, f4, g3, g5, g7, h4 (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 № 91 ад 21.06.2019.

№ 47 44... 34-40 45. 35х44 

24-30 46. 33х35 18-22 47. 27х18 

13х42 48. 43-38 42х33 49. 44-39 

33х44 50. 50х39 19-23+

№ 48 1. е5-d6 с7хе5 2. g3-

f4 е3хg5 3. h4хb2 а5ха1 4. 

е1хh8 +

№ 49 1. g5-f6 е5хg7 [ 1...е7хg5 

2. с5-b6 а5хс7 3. g1-d4 с3ха5 4. 

d4хс3 а5-b4 5. с3хd8 ]

2. с5-b6 а5хс7 3. g1-h2 с3ха5 

4. h2хс1 +

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 

С. Ра шэ цін (Ашмя ны), 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 лё ны бор Іва цэ віц ка 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. Ліц ві наў 

(усе Мінск), В. Таў ка чоў (Клі ма-

віц кі ра ён), В. Бан да рык (Мін скі 

ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе-

та «Звяз да», 220013, Мінск, 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А,

е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу або 

vоrush@уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

12 ліпеня 2019 г.
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Ш А Ш К І («Звяз да»)
Вы пуск № 92

Усла віць 
род ную зям лю

Пер шы на цы я наль ны ка нал Бе ла рус ка га ра дыё і лі та ра-

тур на-мас тац кі ча со піс «Ма ла досць» пра цяг ва юць пры маць 

за яў кі на ўдзел у кон кур се «Баць каў шчы на свет лая мая». 

Гэ ты лі та ра тур ны пра ект, пры све ча ны Го ду ма лой ра дзі-

мы, стар та ваў яшчэ ле тась у каст рыч ні ку, і ўжо больш як 

250 удзель ні каў пры го жа, уз нёс ла і ары гі наль на рас ка за лі 

пра свае род ныя мяс ці ны.

«На сён ня мы атры ма лі больш як 590 мас тац кіх тво-

раў, — ад зна чае за гад чык ад дзе ла лі та ра тур на-мас тац-

кіх пра грам Пер ша га ка на ла Бе ла рус ка га ра дыё Га лі на 

Шаб лін ская. — Ся род кан кур сан таў — школь ні кі, сту дэн ты, 

на стаў ні кі, ура чы, біб лі я тэ ка ры, біз нес ме ны, хат нія гас-

па ды ні, прад стаў ні кі са мых роз ных пра фе сій, а так са ма 

ста лыя лі та ра та ры. Са мым юным удзель ні кам пра ек та 

ўся го 11—13 га доў, най ста рэй шым — больш за 80. Ураж-

вае і геа гра фія аў та раў: гэ та не толь кі ўсе аб лас ныя цэнт-

ры і Мінск, але і ма лень кія вёс кі, аг ра га рад кі і па сёл кі. 

Ёсць і за меж ныя аў та ры».

Тво ры, прад стаў ле ныя на кон курс, мож на як па слу хаць у 

вы ка нан ні аў та раў — у пра гра мах «Твор чы ве чар» і «Лі та ра-

тур ны ка лей да скоп», так і пра чы таць на ста рон ках ча со пі са 

«Ма ла досць». А ўжо праз не каль кі ме ся цаў, у каст рыч ні ку, 

жу ры, у якое ўва хо дзяць у тым лі ку вя до мыя бе ла рус кія 

паэ ты і пра за ікі, пад вя дзе вы ні кі твор ча га спа бор ніц тва 

і вы зна чыць пе ра мож цаў у дзвюх на мі на цы ях — «Паэ-

зія» і «Эсэ», трох уз рос та вых ка тэ го ры ях: да 16 га доў, ва 

ўзрос це 16—35 га доў і ста рэй шых за 35 га доў. Зрэш ты, 

час паў дзель ні чаць у пра ек це яшчэ ёсць: да кан ца ве рас-

ня тво ры — пры знан ні ў лю бо ві да ма лой ра дзі мы пры-

ма юц ца на элект рон ную пош ту shablіnskaya@radіo.tvr.by 

і vdsd@tut.by.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Трое ха лас ця коў, якія ста мі лі ся ад 

бяз дзей нас ці і знай шлі кож ны ў ся-

бе «страш ныя» хва ро бы, вы ра шы лі 

па пра віць зда роўе — у па да рож жы 

па Тэм зе ў кам па ніі ад ных муж чын, 

уключ на з фокс тэр' е рам Ман ма-

рэн сі. Ві даць, Бог моц на смя яў ся 

з гэ тых пла наў, бо пад кі нуў сяб рам 

су стрэ чу з тры ма ча роў ны мі лэ дзі, 

якія гэ так са ма пла на ва лі са ма стой-

ны сплаў, а ні як не ра ман тыч ныя 

ста сун кі з не зна ём ца мі...

40 га доў та му на эк ра ны вый шла дзвюх-

се рый ная му зыч ная ка ме дыя рэ жы сё ра На-

ву ма Бір ма на пра тра іх у лод цы і са ба ку. 

І, ня гле дзя чы на тое, што ў 1979-м са вец кая 

кі на вы твор часць вы пус ці ла амаль 200 філь-

маў, гэ ты не згу біў ся ў вя лі кім шэ ра гу і ўвай-

шоў у за ла ты фонд са вец кай ка ме дыі.

Зга даць пра «Тра іх у лод цы» (і па гля-

дзець фільм 20 лі пе ня на АНТ) ме на ві та 

ця пер ёсць і яшчэ ад на на го да — бліз кі 85-

га до вы юбі лей ак цё ра Аляк санд ра Шыр-

він та. Яго ная ро ля сэ ра Са му э ля Ха ры са, 

ка ла рыт на га фі ло са фа з труб кай, заў зя та-

га ры ба ка і не пе ра ўзы дзе на га вы ка наў цы 

ка міч ных куп ле таў, ста ла ад ной з са мых 

лю бі мых у гле да чоў. Хоць, без умоў на, 

пос пех за бяс пе чы ла ўсё трыа га лоў ных 

ге ро яў: і Мі ха іл Дзяр жа він — Джордж, і 

Анд рэй Мі ро наў, які 

сыг раў у ка ме дыі аж но 

шэсць ро ляў — ад аў-

та ра, Джэ ро ма Клап кі 

Джэ ро ма, да карч ма ра 

і на вед валь ні ка карч мы 

ад на ча со ва!

Д а  р э  ч ы ,  п р а з 

шчыль ны гра фік Анд-

рэя Мі ро на ва, рас пі са-

ны прак тыч на на год 

на пе рад, усе на тур ныя 

здым кі ўдар ны мі тэм-

па мі прай шлі за ме сяц. 

Уз бя рэж жа Тэм зы зня лі 

ў Ка лі нінг рад скай воб-

лас ці, а для ма соў кі за пра ша лі не толь кі 

ўсіх ах вот ных мес ці чаў, але і са му зды мач-

ную гру пу — асіс тэн таў, тэх ні каў, гу ка рэ-

жы сё раў, на ват жон ку і сы на рэ жы сё ра, 

якія пры еха лі ў гос ці.

Ка лі іс тот на па ха ла да ла, і ся дзець на 

лод цы ў лёг кіх ку паль ных кас цю мах бы-

ло ўжо, мяк ка ка жу чы, ня со лад ка, ак цё-

ры знай шлі вый сце: у не ка то рыя грэл кі, 

якія не за ўваж на пад клад ва лі пад пле ды 

дзя жур ныя ва да ла зы, на лі ва лі зу сім не 

кі пень, а кань як ці лі тоў скую га рэл ку. Але 

ні вод на га ра зу ні хто не на піў ся і зды мак 

не са рваў.

Буй ныя пла ны ў эпі зо дзе з со мам ра бі-

лі з бу та фор скім па ра ло на вым ма ке там, 

а ка лі ад мно гіх дуб ляў той па тра паў ся, 

то ка рыс та лі ся ка вал кам звы чай на га бер-

вя на.

А вось вя до мая сцэ на жы вой пі ра мі-

ды ў шлю зе — не шмат лі кія паў то ры з 

дуб лё ра мі, а экс промт ак цё раў: Мі ро наў 

не за ўваж на па ка зы таў Дзяр жа ві на, той 

тар га нуў ся, і ў вы ні ку ўсе трое па па да лі 

ў ва ду...

Што да зды мак па віль ён ных, то піль-

ныя гле да чы ўжо ве да юць, што ка мін і па-

ла са тыя крэс лы «Тра іх у лод цы» тыя ж 

са мыя, што ў «Шэр ла ку Холм се» — і не 

дзі ва, бо абод ва філь мы зды ма ла сту дыя 

«Лен фільм», пры чым у адзін год.

Ёсць у філь ме і бе ла рус кі след — «ро-

лю Тэм зы вы ка наў баць ка-Нё ман. Мі лая 

Па тры сія — акт ры са Іры на Ма зур ке віч — 

на ша зям ляч ка, ура джэн ка Ма зы ра. Да-

рэ чы, у ад роз нен не ад маск ві чак Алі ны 

Па кроў скай і Ла ры сы Га луб кі най, яна ад-

на на са мрэч уме ла вес ла ваць, а та му ў 

філь ме толь кі яе мы і ба-

чым за гэ тай спра вай.

...Пас ля вы ха ду кар-

ці ны кры ты кі раз ра дзі лі-

ся хто ха лод ны мі, а хто 

і гнеў ны мі рэ цэн зі я мі: 

маў ляў, ад ары гі наль-

най апо вес ці ў філь ме не 

за ста ло ся ні чо га, ней кія 

пош лыя пе сень кі, ка пус-

нік і па ро дыя на анг лій скі 

гу мар. Ад нак пуб лі ка вы-

ра шы ла інакш — тэ ле ба-

чан не за ва лі лі пісь ма мі 

з прось бай паў та рыць 

фільм, і ў пер шы ж год 

яго па ка за лі не каль кі 

ра зоў.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

«НА ТЭМ ЗЕ ТУ МАН!»

Ска за на!
 Мяр ку ю чы па ва шых кры ва жэр-

ных по зір ках, сяб ры мае, вы яшчэ 

не да стат ко ва рас тва ры лі ся ў пры-

ро дзе...

 Ла бі рынт не мес ца для спат кан-

няў, гэ та мес ца для вост рых ад чу-

ван няў!

  — Вось па тэль ня. Ча му яна 

са стру на мі? — Гэ та вель мі мод на.

 Сэр, пе ра стань це мя не грыз ці!

 Га лод ны, але цяж кі.

 У сад, усе ў сад!

 Ну, ты, чу ча ла, не кра най чу-

ча ла!

 Гэ та і ёсць ка міч ныя куп ле ты...

На хва ліНа хва лі


