
У Мін ску прай шоў XІ Ку бак 

«Аль бі на» — між на род ны тур нір 

па ра шэн ні шах мат ных кам па зі-

цый, які ўжо чац вёр ты год мае 

ста тус ад на го з эта паў Куб ка све-

ту. Удзель ні кі, якіх бы ло 22, у тым 

лі ку 3 між на род ныя грос май стры, 

5 між на род ных май строў, 2 май-

стры ФІ ДЭ, прад стаў ля лі Бе ла русь 

(6 ра шаль ні каў), Ра сію (9), Укра і ну, 

Літ ву і Поль шчу. Асноў ная ба раць-

ба за ме да лі раз гар ну ла ся па між 

ра сій скі мі ра шаль ні ка мі. Пер шае 

мес ца ў вы ні ку за няў між на род ны 

май стар Да ні ла Паў лаў, дру гое — 

грос май стар Ана толь Му ка се еў, 

трэ цяе — Аляк сей Па поў. Да рэ чы, 

Паў лаў і Па поў па ўзрос це — яшчэ 

юні ё ры. З бе ла ру саў най леп шы 

вы нік у між на род на га май стра 

Аляк санд ра Бу лаў кі — 9-е мес ца. 

У асоб ных на мі на цы ях, якіх бы ло 

шэсць, пе ра маг лі Аляк сей Па поў, 

Від ман тас Са ткус, Алег Пер ва коў, 

Ана толь Му ка се еў, Ва ле рый Ко-

пыл і Аляк сандр Бу лаў ка.

Пра па ну ем тры двух ха до выя 

за да чы са спа бор ніц тва. На іх ра-

шэн не ад во дзі ла ся 20 хві лін.

№ 1 (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крg3, Фh1, Сс5, Кd4, 

Кd5, пп. а7, f7, g5 (8).

Чор ныя: Кре5, Сb8, Сd3, Кс7 (4).

Мат у 2 ха ды.

№ 2.

Бе лыя: Крс2, Фf2, Са1, Сb3, 

Кd5, Ке1 (6).

Чор ныя: Кре4, Фd8, Лb8, Лg4, 

Сb7, Кd7, Кg1, пп. а6, с5, f4, f5 (11).

Мат у 2 ха ды.

№ 3.

Бе лыя: Крh8, Фа8, Лd8, Лh4, 

Сg2, Кd6, Кf4 (7).

Чор ныя: Кре5, Лс7, Лg3, Сh3, Кd4, 

Кg8, пп. b6, d3, е6, f5, f6, g7 (12).

Мат у 2 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на ад рас 

рэ дак цыі (вул. 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 Брэс це прай шоў дру гі між-

на род ны фес ты валь «Чор ная 

пеш ка», у пра гра ме яко га бы ло 

16 тур ні раў, у тым лі ку па хут-

кіх шах ма тах, блі цы, пад даў ках, 

шаш ках, се ан сы ад на ча со вай 

гуль ні, лек цыі і інш. У «кла січ-

ным» тур ні ры пры зё ра мі ста лі 

Анар Алі ак ба раў (Азер бай джан), 

Дзміт рый Бу ла наў, Яна Іль ю чык і 

Юрый Ці ха наў (Бе ла русь). Да рэ-

чы, фес ты валь на ве даў Ана толь 

Кар паў.

У Алім пі я дзе Са юз най дзяр жа-

вы ся род на ву чэн цаў у Ма гі лё ве 

пе ра маг ла ка ман да Брэсц кай 

воб лас ці; ся род дзяў ча так пры-

зё ра мі ста лі Аляк санд ра Ша бан, 

Аляк санд ра Та ра сен ка, Вар ва-

ра Па ля ко ва, ся род хлоп чы каў 

«се раб ро» ў Рас ці сла ва Клім ко 

(усе — Бе ла русь). На юнац кім 

чэм пі я на це све ту ў Грэ цыі з дзе-

вя ці бе ла ру саў най леп шы вы нік 

па ка за лі: да 14 га доў — Глеб 

Гал кін (13-е мес ца са 137), да 

16 га доў — Вя ча слаў За ру біц кі 

(16-е мес ца са 120), а ў хут кіх 

шах ма тах да 14 га доў Ксе нія Зе-

лян цо ва фі ні ша ва ла пя тая.

Сяр гей Кас па раў быў пя ты ў ін-

дый скім Гоа (388 гуль цоў), Сяр гей 

Аза раў — пя ты ў аме ры кан скім 

Сент-Лу і се, Ра ман Лаў рэц кі — 

сё мы ў пад мас коў най Ка лом не, 

Кі рыл Сту пак — чац вёр ты ў ка-

зах скім го ра дзе Ал ма ты, а Ула-

дзі слаў Ка ва лёў за няў 27-е мес ца 

са 165 на моц ным тур ні ры «Вост-

раў Мэн» (Вя лі ка бры та нія). Аляк-

сандр За жо гін быў на 26-м мес цы 

з 496 у гер ман скім Тэ герн зе.

На Ме ма ры я ле М. За ва не лі ў 

Віль ню се (56 удзель ні каў) вы ні кі 

бе ла ру саў на ступ ныя: 1. Аляк сей 

Фё да раў; 18. Ар цём Стры бук; 

28. Аляк сей Чэ ра паў; 30. Ягор Сі-

ліч. У Пе цяр бур гу на Ме ма ры я ле 

М. Чы го ры на (301 удзель нік) Аляк-

сей Аляк санд раў за няў 26-е мес-

ца, Ва ле рый Ка за коў скі — 30-е, 

Мі ха іл Ні кі цен ка — 40-е.

*  *  *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га вы-

пус ку: 1.Ла1. Пер шы мі пра віль на 

ад ка за лі Ігар Ана ніч, Ула дзі мір Ізо-

таў, Вік тар Жук, Сяр гей Цяль пук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

16 лістапада 2018 г.
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«Жоў тае во ка тыг ра»

АНТ, з 19 ліс та па да

Не па спеў скон чыц ца кры мі наль ны се ры ял «Ма жор», як 

ак цёр Па вел Пры луч ны вяр та ец ца на эк ра ны, і зноў у вост-

ра сю жэт ным дэ тэк ты ве. На гэ ты раз гіс то рыя па чы на ец ца ў 

1988-м, ка лі на школь ным вы пуск ным у Ка лі нінг ра дзе чац-

вё ра сяб роў ма раць звя заць бу ду чы ню з бурш ты нам. Ад нак 

за стац ца ча ла ве кам здо леў у вы ні ку толь кі адзін з іх, і ця пер 

яму, ма ла до му след ча му, да вя дзец ца па рваць зла чын ную 

сет ку ў бурш ты на вым біз не се.

«Жы вё ла»

Кі на ка ме дыя, 21—24 ліс та па да

Ад ной чы ра бот нік па лі цэй ска га ўчаст ка Мар він тра піў у 

аў та ава рыю і ледзь не ад пра віў ся на той свет. Але док тар 

Уай лдар вы ра та ваў свай го па цы ен та, за мя ніў шы па шко джа-

ныя ўнут ра ныя ор га ны на ін шыя, узя тыя ад роз ных жы вёл. 

Дзя ку ю чы гэ та му Мар він не толь кі вы жыў, але і на быў сі лу 

і вы нос лі васць сва іх до на раў. Праў да, не абы шло ся без не-

прад ба ча ных ака ліч нас цяў: га лоў ны ге рой «атры маў у спад-

чы ну» так са ма жы вёль ныя ін стынк ты...

«Да мя не, Мух тар!»

«Бе ла русь 3», 24 ліс та па да

Лей тэ нант мі лі цыі Гла зы чаў (ад на з не ка ме дый ных 

ро ляў Юрыя Ні ку лі на) вы зва ліў з ва го на цяг ні ка са ба ку, 

яко га па кі ну ла там гас па ды ня, вы ку піў яго і пе ра ква лі фі-

ка ваў у служ бо ва га. Вер ны па моч нік да па мог рас крыць 

шмат бы та вых зла чын стваў, вяр нуць дзяр жа ве звыш 

трох міль ё наў са вец кіх руб лёў і на ват вы ра та ваў свай го 

пра вад ні ка ад бан дыц кай ку лі, але сам быў спі са ны са 

служ бы. Лей тэ нан ту да вя ло ся пры клас ці шмат на ма-

ган няў, каб аба ра ніць свай го сяб ра — улас на, пра гэ та са праўд нае сяб роў ства ча ла ве ка з са ба кам 

і рас каз вае кі но.

«Ма пе ты»

«Бе ла русь 2», 24 ліс та па да

У ва шым дзя цін стве бы лі жаб ка Кер міт, свін ка Міс 

Пі гі, не вя до май па ро ды іс то та Гон за і іх шмат лі кія сяб-

ры, жы выя ляль кі-ма пе ты, з пра гра мы «Ву лі ца Се зам»? 

Та ды вам дак лад на бу дзе не ўсё ад но, што з імі зда ры-

ла ся. Сту дыя, дзе ра ней зды ма ла ся Ма пет-шоу, даў но 

за кры ла ся і на огул мо жа быць зні шча на, бо за мож ны 

біз нес мен мяр куе знай сці на гэ тым участ ку за ле жы 

наф ты. Адзі нае вый сце — зноў са браць ка ман ду ма пе таў і ад ра дзіць шоу.

«Па ля ван не на пі ранню»

8 ка нал, 24 ліс та па да

Бру таль ны ін струк тар пад раз дзя лен ня «Пі рання» спец-

на за ВМФ у кам па ніі аба яль най жан чы ны — ва ен на га хі мі-

ка на кі роў ва юц ца ў Сі бір, каб знай сці сак рэт ную ла ба ра то-

рыю, што за та ну ла ў во зе ры шмат га доў та му, і зні шчыць 

хі міч ную зброю са здзек лі вай наз вай «Ра дасць жыц ця». 

Ад нак пад час апе ра цыі ге роі трап ля юць у па лон мяс цо вай 

бан дыц кай хеў ры, кі раў нік якой за баў ля ец ца па ля ван нем 

на лю дзей... Да рэ чы, ці ве да лі вы, што ў філь ме вы ка ры-

ста на му зы ка бе ла рус кіх гур тоў ТТ-34 і «Без бі ле та»?

Ёсць на го да 
ліс там 
слац ца

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 tvrgоmеl.bу або 

3bеlаrus.bу 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:

на го ́да — пры чы на, вы-

па дак;

са ма ту ́ж нік — ра мес-

нік;

на шар ма ка ́ (прысл.) — 

за чу жы кошт;

ша ра шо ́м (прысл.) — 

рос сы пам;

пра ́г ны (прым.) — пра-

жэр лі вы, не на сыт ны;

згра ́б ны (прым.) — гра-

цы ёз ны ў по зах і ру хах;

кор чыць дур ня — 

1) пад ман ваць ка го-не-

будзь, зна рок уво дзіць у 

зман; 2) ду рыц ца, за баў-

ляц ца жар та мі (бе ла ру сы 

яшчэ ска жуць: абу ваць у 

лап ці, ду рыць га ла ву; рус-

кія: вань ку ва лять, пудрить 

мозги);

ліс там слац ца — да га-

джаць не ка му, пад ліз вац ца 

да ка го-не будзь (бе ла рус-

кія сі но ні мы: ла маць шап-

ку, ві ляць хвас том, бо ты 

лі заць; рус кія ад па вед ні кі: 

по лзать на ко ле нях, ходить 

на задних лап ках).

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.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 56

Ад кры ты фес ты валь-кон курс джа за вай му зы кі «Чысць», 

які ўзяў па ча так у 2012 го дзе па іні цы я ты ве На цы я наль на га 

ака дэ міч на га кан цэрт на га ар кест ра Бе ла ру сі, шос ты раз збі-

рае гас цей і ўдзель ні каў. Сё ле та твор чы фо рум прой дзе ў ме-

жах пра ек та «Мін шчы на су стра кае джаз» 24—25 ліс та па да ў 

Чыс цін скім сель скім до ме куль ту ры, які ўва хо дзіць у Цэнт ра-

лі за ва ную клуб ную сіс тэ му Ма ла дзе чан ска га ра ё на.

Удзел у фес ты ва лі тра ды цый на бя руць най леп шыя ама тар-

скія ка лек ты вы (ар кест ры і са ліс ты ўста ноў куль ту ры, ка лек-

ты вы школ мас тац тваў і ка ле джаў, без аб ме жа ван ня ўзрос ту 

ўдзель ні каў) не толь кі з Мін скай воб лас ці, але і з ін шых рэ гі ё-

наў кра і ны. На сён ня свой удзел па цвер дзі лі паў та ра дзя сят ка 

са ліс таў і ка ля дзе ся ці ан самб ляў, у тым лі ку з Брэст чы ны і 

Ма гі лёў шчы ны. «Фес ты валь ад кры ты для ўсіх ах вот ных, та-

му ча ка ем і соль ных вы ка наў цаў, і бэн ды — да 20 ліс та па да 

пры ма юц ца за яў кі», — рас ка заў «Звяз дзе» ды рэк тар Чыс-

цін ска га до ма куль ту ры Ге надзь СУШ КО.

Удзель ні кі кон кур су прад стаў ля юць джа за вую му зы ку ўсіх 

кі рун каў, а пра фе сій нае жу ры, якое ацэнь вае ўзро вень вы ка-

наль ніц ка га май стэр ства, тэх ні ку ва ло дан ня ін стру мен та мі, 

ува саб лен не сцэ ніч на га воб ра за, ад зна чыць най леп шых дып-

ло ма мі і пры за мі. Акра мя та го, у пра гра ме — май стар-клас 

ад вя до мых джа за вых бэн даў і са ліс таў, агуль нае вы ступ лен-

не ўдзель ні каў і жу ры, Арт-май стэр ня «Са друж насць».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Мін шчы на Мін шчы на 
су стра кае су стра кае 
джазджаз


