
КАН ДЫ ДАТ у май стры 

спор ту Аляк сандр Кур' ян 

стаў пе ра мож цам чэм пі я на ту 

Мін скай воб лас ці па рус кіх шаш-

ках ся род муж чын з па ру шэн нем 

зро ку. Ці ка ва, што тро ху ра ней 

ён пе ра мог у та кіх жа спа бор-

ніц твах, але па шах ма тах. На 

дру гім мес цы Мі ха іл Ле сун, на 

трэ цім — Ула дзі мір Са па цько. 

У жа но чым тур ні ры пе ра маг ла 

Ма рыя Ле сун, дру гой фі ні ша-

ва ла Жан на За ха рэ віч. Трэ цяе 

мес ца ў Ве ра ні кі Cлюсарэнкі.

З 18 па 24 лю та га ў СДЮ-

ШАР па шах ма тах і шаш ках 

г. Мін ска пра хо дзі ла пер шын-

ство Бе ла ру сі па шаш ках-64 

ся род мо ла дзі, у якім пры ня лі 

ўдзел 139 спарт сме наў з усіх 

аб лас цей кра і ны. Чэм пі ё на мі ў 

сва іх уз рос тах ста лі Ін га Ба раш-

ка (Д11, Го мель), Іван Ба ро дзіч 

(Ю11, Мінск), Да р'я Ні кі фа ра ва 

(Д14, Мінск), Ма рат Леў (Ю14, 

Сло нім), Вік то рыя Ні ка ла е ва 

(Д17, Мінск), За хар Шы ба коў 

(Ю17, Мар' і на Гор ка), Яна Яку-

бо віч (Д20, Мінск), Мі ха іл Се-

мя нюк (Ю20, Мінск), Ве ра Хва-

шчын ская (Д27, Баб руйск), Ула-

дзі слаў Ва люк (Ю27, Мінск).

Па гля дзі це ці ка вы прык лад 

гуль ні.

№ 19 А. Курь ян — К. На бо-

каў

Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, 

c3, d2, f4, h2 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

a5, b4, c5, f6, h8 (5).

Бе лыя згу ля лі 1.hg3 і ў да-

лей шым пе ра маг лі. Пра па ну ем 

на шым чы та чам пра ана лі за-

ваць маг чы масць ах вя ры 1.fe5 

і вы зна чыць вы нік гуль ні.

Для са ма стой на га ра шэн-

ня пра па ну юц ца кам па зі цыі, 

скла дзе ныя май страм спор ту 

па ша шач най кам па зі цыі Дзміт-

ры ем Кам чыц кім (Ма гі лёў). Па 

ўлас ным пры знан ні Дзміт рыя, 

на скла дан не да дзе ных кам па-

зі цый яго на тхніў пра гляд ма-

тэ ры я лаў ша шач на га ад дзе ла 

на шай га зе ты.

№ 20

№ 20

Бе лыя прос тыя шаш кі: a3, 

a5, c1, d2, g5, h4, h6 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b4, c3, c5, d6, d8, e5, f2, f8 (8).

№ 21

Бе лыя прос тыя шаш кі: a1, 

a5, b2, b6, e5, f4, g5 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

a3, c7, d2, d6, d8, e7, f2, g7 (8).

№ 22

Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, 

c5, e1, e3, g3, g7 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

a7, b6, e5, f8, h2, h6 (6).

За ці ка віў ся на шы мі ма тэ-

ры я ла мі і май стар ша шач най 

кам па зі цыі Ге надзь Анд рэ еў з 

Лат віі і пра па нуе свае ва ры я цыі 

ў шаш кі-100 на ра ней апуб лі ка-

ва ныя кам па зі цыі.

№ 23

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

12, 16, 17, 21, 32, 34, 40, 44, 

49 (9).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

2, 10, 13, 20, 23, 26, 29, 33, 35 

(9).

№ 24

Бе лыя прос тыя шаш кі: 28, 

30, 32, 33, 34, 40, 49 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 9, 

17, 18, 19, 24, 45 (6).

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 № 83 ад 01.03.2019.

№ 14 1...hg5 +

№ 15 b8 (g5) f4, h6, b4 +

№ 16 e5, g5, d8, h6, a3 х

№ 17 e5, d8, g3, f4, h8+

№ 18 3127, 21, 43, 3, 1+

Пра віль ныя ад ка зы да сла-

лі А. Шур пін (Івя нец), С. Ра-

шэ цін (Ашмя ны), В. Ду да рэ віч 

(в. Но вая Мыш Ба ра на віц ка-

га р-на), Ф. Кар пей (Мя дзел), 

У. Стат ке віч (п. Зя лё ны Бор, 

Іва цэ віц кі р-н), У. Пань ко 

(Ка мя нец), І. Ана ніч (Грод-

на), 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 р-н), В. Бан да рык 

(Мін скі р-н).

Пі шы це на ад рас: 220013, 

г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 

10а, га зе та «Звяз да», e-maіl: 

іnfo@zvіazda.by або vorush@

yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

15 сакавіка 2019 г.
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(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту 
«Звяз да» на ІІ квар тал або І паў год-
дзе 2019 го да — за паў няй це карт ку 
ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай-
це да 9 кра са ві ка 2019 го да ў рэ-
дак цыю на ад рас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 11.04.2019 г. 
бу дуць ра зы гра ны 7 дры лёў Bosch і 
су пер прыз — уні вер саль ны на бор ін-
стру мен таў Yato. Вы ні кі бу дуць апуб-
лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» 
да 21.04.2019 г.

Пры зы мож на бу дзе 
атры маць у рэ дак цыі па 
30.06.2019 г. пры па да чы 
кві тан цыі аб пад піс цы на 
«Звяз ду» на ІІ квар тал або 
І паў год дзе 2019 г. і паш пар та. 

Пас ля 30 чэр ве ня вы да-
ча пры зоў спы ня ец ца і 
прэ тэн зіі пад піс чы каў 
не пры ма юц ца. Умо-
вы рэ клам най гуль ні 
«Звяз да — руп лі вым 
гас па да рам» чы тай це ў ну ма ры 44 
га зе ты «Звяз да» ад 06.03.2019 г.

Тэ ле фон для да ве дак: (017) 
263 66 73.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 
07.03.2019 г. па 30.06.2019 г.

Па свед чан не аб дзяр-
жаў най рэ гіст ра цыі № 3495 
ад 27.02.2019 г., вы да дзе-
на Мі ніс тэр ствам ан ты ма-
на поль на га рэ гу ля ван ня і 
ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.

«Звяз да» — руп лі вым гас па да рам»

Зда ва ла ся б, што мо жа быць больш 

ба наль ным — і ра зам з тым больш за-

па тра ба ва ным, — чым пра гноз на двор'я 

на тэ ле ба чан ні? Боль шасць гле да чоў пе-

ра ка на ная, што вя дуць пра гноз на двор'я 

са мыя пры го жыя дзяў ча ты, та му рэй тын гі 

ў яго заўж ды да во лі вы со кія. Ства раль ні кі 

но вай пра гра мы «Плюс-мі нус. На двор'е на 

ты дзень», што вы хо дзіць на тэ ле ка на ле 

«РТР-Бе ла русь» кож ную су бо ту, раз ліч-

ва юць, што іх пра ект не ста не вы клю чэн-

нем.

За 13 хві лін вя ду чая Іры на Смоль ская 

па спя вае не толь кі рас ка заць ме тэа на ві-

ны, удак лад ніць у сі ноп ты каў пра гноз па 

Бе ла ру сі і зве рыць пры кме ты на род на га 

ка лен да ра з рэ аль нас цю, але і даць ка-

рыс ныя па ра ды, на прык лад аў та ама та рам 

або лю дзям, схіль ным да пра сту ды, пра па-

на ваць ува зе гле да чоў дай джэст ад мет-

ных клі ма тыч ных зда рэн няў на пла не це і 

пад бор ку за баў ных сю жэ таў, звя за ных з 

вя ду чы мі пра гно зу на двор'я.

«Апош нія не каль кі га доў я больш пра-

ца ва ла ў ін фар ма цый ным жан ры, а ця пер 

мне вель мі па да ба ец ца спра ба ваць ся бе 

ў но вым амп луа, якое мне блі жэй шае па 

на строі, — рас ка за ла «Звяз дзе» Іры на 

Смоль ская. — Дый сам фар мат пра гра-

мы вель мі зруч ны: 13 хві лін — не мно га і 

не ма ла, па спя ва еш рас ка заць усё са мае 

ці ка вае пра клі мат і не ста міць гле да ча». 

Ка лі ж на двор'е зу сім не ра дуе, вя ду чая 

ра іць зна хо дзіць плю сы ў ін шых рэ чах: 

«Я і са ма не люб лю дождж і хо лад і вель мі 

ча каю пры хо ду са праўд най вяс ны, цёп лых 

со неч ных дзён, бо нам, на жаль, у Бе ла ру сі 

ўсё ж не ха пае сон ца. Але ў лю бых клі ма-

тыч ных умо вах важ на за хоў ваць па зі тыў 

унут ры — ха дзіць у ба сейн, стро іць пла ны 

на ле та, су стра кац ца з сяб ра мі, зай мац ца 

лю бі мы мі спра ва мі... А пра гноз на двор'я, 

дзя ку ю чы шчыль на му су пра цоў ніц тву з 

Бел гід ра ме там, мы вам пра па ну ем са мы 

све жы і мак сі маль на дак лад ны!»

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та пе ра да дзе на тэ ле ка на лам.

ДА ТА
У на ступ ны па ня дзе лак, 18 са ка ві ка, 

споў ніц ца 60 га доў кла сі ку су час на га кі-

не ма то гра фа — фран цуз ска му рэ жы сё ру 

Лю ку Бес ону. Адна з лепшых яго работ, 

зня тая ў 1994-м кры мі наль ная дра ма «Ле-

он», што ад кры ла для вя лі кай аў ды то рыі 

імя акт ры сы На та лі Порт ман і зра бі ла з 

Жа на Рэ но ўні каль на га ге роя — кі ле ра, які 

лю біць ма ла ко і не бя рэ за ка заў на жан чын 

і дзя цей, да гэ туль ува хо дзіць у 50 най леп-

шых кі на сту жак све ту.

А вось тэ ле ка нал «Ка ме дыя» пра па нуе 

ад зна чыць юбі лей рэ жы сё ра 19 са ка ві ка — 

пра гля дам філь ма «Пя ты эле мент».

КЛА СІ КА
Са цы я куль тур ны ка нал «Бе ла русь 3» 

пра цяг вае рых та ваць тэ ле вер сіі кан цэр таў 

кла січ най му зы кі. Так, дня мі ад быў ся за піс 

му зыч най пра гра мы Stаbаt Mаtеr — вя до-

мы ся рэд ня веч ны рэ лі гій ны твор, які іс нуе 

ў све це ў больш як 200 ва ры я цы ях (яго 

тэкст у свой час па кла лі на мо ву му зы кі 

Ан то ніа Ві валь дзі, Франц Шу берт, Іо зеф 

Гайдн, Джу зе пэ Вер дзі і ін шыя), пра гу чаў у 

му зыч ным афарм лен ні фран цуз ска га пі я-

ніс та і кам па зі та ра Фран сі са Пу лен ка ў вы-

ка нан ні ака дэ міч на га хо ру і сім фа ніч на га 

ар кест ра Бел тэ ле ра дыё кам па ніі. У якас ці 

ды ры жо ра быў спе цы яль на за про ша ны з 

Гер ма ніі Віль гельм Кай тэль.

ХІТ-ПА РАД
Чым вы звы чай на сне да е це? Ка рыс най 

аў сян кай ці шкод най ка вай і бу лач кай? Тэ-

ле ка нал АНТ пра па нуе свой ва ры янт: «Хіт 

на сня да нак». Гэ та ра ніш няя за баў ляль-

на-му зыч ная пра гра ма вы хо дзіць кож ную 

су бо ту і спа лу чае ў са бе гу мар і све жыя 

хі ты бе ла рус кіх вы ка наў цаў. Па куль жа 

ў ме ню му зыч най ка вяр ні — па пяць пе-

сень за адзін пры сест, пры чым ча ты ры ў 

вы гля дзе клі паў, а ад на — жыў цом у сту-

дыі. Гас цям пра па ну юць ка ву і ка верз ныя 

пы тан ні вя ду чыя — Лю цыя Ге ра шчан ка, 

Ар це міс Ахпаш і «му зыч ны шэф-по вар» 

Мак сім Со кал.

За ўпа да ба ныя пес ні пад час кож на га 

эфі ру мож на га ла са ваць — і гэ та бяс плат-

на, а па вы ні ках рэй тын гаў, якія пуб лі куе 

сайт тэ ле ка на ла, най леп шыя вы ка наў цы 

змо гуць тра піць у склад удзель ні каў га ла-

кан цэр та «Пес ня го да Бе ла ру сі», які тра ды-

цый на пра хо дзіць у Мін ску ў кан цы го да.

ДАЦЬ ДЫХ ТУ... 
ДЫ З ВЫ КРУ ТАМ

Свой, ад мет ны чы тач у га зе ты «Звяз-

да». Ён жа, хо чац ца ве рыць, гля дач 

тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3» і ў пры ват-

нас ці пра гра мы «Раз маў ля ем па-бе-

ла рус ку». Гэ тая тэ ле вік та ры на ўжо 

ка то ры год у эфі ры і маг ла б вы хо-

дзіць да лей — у звыч ным фар ма це. 

Ад нак ства раль ні кі вы ра шы лі ўдас-

ка на ліць яго (над чым і пра цу юць)...

А па куль усе, хто ці ка віц ца мо вай, ша-

нуе яе і, маг чы ма, пла нуе ўдзел у вік та-

ры не, мо гуць пра ве рыць сваё ве дан не з 

да па мо гай «Звяз ды». Та кім чы нам,

ці ве да лі вы, што:

асэ сар — важ ны, уплы во вы ча ла век;

асяг нуць — аха піць, акі нуць, спа сціг-

нуць;

вы крут — 1) не звы чай ны па ва рот; 

2) пры ём з хіт ры ка мі;

за сціць — за сла няць, за ту ляць са бой; 

ста віць на зад ні план;

злы гаць — злу чыць, звя заць;

пы шыц ца — праз мер на га на рыц ца, 

за да вац ца;

спорыц ца — іс ці па спя хо ва, уда вац ца 

ка му-не будзь;

цур ба лак — ку сок дрэ ва, аб ру бак;

шы ба — ка ва лак шкла, устаў ле ны ў 

акон ную ра му;

даць дых ту — на сва рыц ца, рас пра-

віц ца (бе ла рус кія сі но ні мы: лаз ні даць, на 

аба ран кі ўскі нуць (даць), на баб ку збіць; 

рус кі ад па вед нік: за дать ба ню);

на стра шыў мех, дык і тор ба страш-

ная — аб праз мер най асця рож нас ці (бе-

ла ру сы яшчэ ска жуць: ра та ва ны з ва ды 

конь і лу жы ны ба іц ца; на пу жа ная ва ро на 

і ве раб'я ба іц ца; бі ты са ба ка кія ба іц ца; 

рус кія: пу га ная во ро на кус та боится).

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі ВА ЎСІМ 
БА ЧЫЦЬ ПЛЮ СЫ
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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

ТРЫ НА ГО ДЫ 
ЎКЛЮ ЧЫЦЬ ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР


