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Сваю но вую за да чу пра па нуе 

на шым чы та чам Мі ка лай Бы каў 

з Ба ра на віц ка га ра ё на (гл. дыя-

гра му).

Бе лыя: Крf1, Фg2, Лb1, Лg4, 

Са7, Кd1, пе2 (7).

Чор ныя: Крс4, Фс8, пп. d4, 

f4 (4).

Мат за 2 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на 

ад рас рэ дак цыі («Звяз да», 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 

Мінск, 220013) або на элект-

рон ны ад рас вя ду ча га ад дзе ла: 

vadіm_ne67@maіl.ru

* * *

На Ме ма ры я ле Чы го ры на 

ў Пе цяр бур гу (352 удзель ні кі) 

Аляк сей Аляк санд раў па дзя-

ліў 1-3 мес цы. Там жа ў блі цы 

(306 гуль цоў) ён за няў 30-е мес-

ца, а Ар цём Стры бук — 40-е. 

Вось дзве пе ра мож ныя пар тыі 

бе ла рус ка га грос май стра ў «кла-

січ най» пра гра ме Ме ма ры я ла.

Аляк сей Аляк санд раў — Яў-

ген За ба лот наў. 1. c4 c5 2. Кf3 

Кc6 3. Кc3 Кd4 4. e3 К:f3+ 5. Ф:f3 

g6 6. a3 Сg7 7. b4 d6 8. Сb2 Кh6 

9. h4 0-0 10. Фd1 Сe6 11. Сe2 cb 

12. ab d5 13. cd С:d5 14. 0-0 Кf5 

15. d4 С:g2 16. Кр:g2 e5 17. Лh1 

ed 18. ed С:d4 19. Лa5 Лe8 20. 

Сc4 Фf6 21. Л:f5 gf 22. Кd5 Фe5 

23. Ф:d4 Ф:d4 24. С:d4, 1:0.

Дзміт рый Цой — Аляк сей 

Аляк санд раў. 1. b4 e5 2. Сb2 С:b4 

3. С:e5 Кf6 4. e3 0-0 5. Кf3 Лe8 6. 

Сe2 d5 7. 0-0 Кbd7 8. Сb2 Кb6 9. 

h3 Сd6 10. Фc1 c5 11.a4 Сd7 12. 

a5 Кa4 13. С:f6 Ф:f6 14. c3 c4 15. 

Кd4 Кc5 16. f4 Сf5 17. Кa3 Сe4 18. 

Кab5 Сb8 19. Фa3 Лc8 20. Кf3 h6 

21. Кbd4 Сd6 22. Фc1 Лe8 23. h4 

Фg6 24. Крh2 Лac8 25. Лg1 Фf6 

26.g3 g6 27. Фf1 Крg7 28. Фh3 a6 

29. Лaf1 Кb3 30. h5 К:a5 31. hg fg 

32. g4 Кb3 33. Кf5+ Крf7 34. К:h6+ 

Крe7 35. Сd1 g5 36. К:g5 Ф:g5 37. 

Кf5+ С:f5 38. gf Фf6 39. Фh7+ Крd8 

40. Лg7 Лc7 41. Лfg1 К:d2 42. Л:c7 

С:c7 43. Лg7 Сd6 44. Крg2 Лe7 

45. Фg8+ Крc7 46. Лg6 Фf7 47. f6 

Ф:g8, 0:1.

* * *

У Ал ма ты (36 удзель ні каў) Кі-

рыл Сту пак фі ні ша ваў пят нац ца-

тым. У Даў гаў піл се (24 гуль цы) 

бе ла рус кія шах ма тыс ты за ня лі 

во сем з пер шых дзе вя ці рад коў 

тур нір най таб лі цы: 1. Юрый Ці-

ха наў; 3. Аляк сандр Сар бай; 

4. Яра слаў На умо віч; 5. Ан тон 

Без ен сон; 6. Яў ген Ма ка раў 

і г. д. Да рэ чы, на дру гім мес цы 

апы нуў ся Дзміт рый Ка на нен ка, 

які прад стаў ляе Украі ну, але 

жы ве ў Ор шы.

У чэм пі я на це све ту ся род 

юна коў і дзяў чат у ін дый скім 

Мум баі ўзя лі ўдзел трое на шых 

су ай чын ні каў: Вар ва ра Па ля-

ко ва за ня ла 10-е мес ца ся род 

дзяў чы нак да 14 га доў, Вя ча-

слаў За ру біц кі — 13-е ся род 

юна коў да 18 га доў, а Ксе нія 

Зе лян цо ва бы ла 37-я ся род 

дзяў чат да 18 га доў.

На рэс пуб лі кан скім тур ні ры ў 

Ра га чо ве (28 удзель ні каў) пры-

за вую трой ку скла лі Сяр гей Ва-

шчы лаў, Мі ха іл Спі жар ны і Ва-

лян цін Ежаль.

Пер шын ство Брэсц кай воб-

лас ці (33 удзель ні кі) не ча ка на 

вый граў 13-га до вы Іван Кір пі чоў 

з Пін ска. На дру гім мес цы — яго 

ад на год ка, чэм пі ён ка кра і ны 

ся род жан чын — Аляк санд ра 

Та ра сен ка (Брэст), на трэ цім — 

Ула дзі слаў Ка та шук (Брэст). 

У жа но чым пер шын стве пе ра-

маг ла Ары на Ку зіч (Коб рын).

* * *

2-3 ліс та па да ў Мін ску па ві-

нен прай сці XІІ Ку бак «Аль бі-

на» — тра ды цый ны між на род-

ны тур нір па ра шэн ні шах мат ных 

кам па зі цый, які мае ста тус ад-

на го з эта паў Куб ка све ту. Як і 

ў мі ну лыя га ды, ча ка ец ца ўдзел 

моц ных ра шаль ні каў з Бе ла ру сі, 

Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, Літ вы. 

Пад ра бяз ней пра гэ тае спа бор-

ніц тва — у на ступ ным вы пус ку.

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1. g8К! Пер шыя пра-

віль на ад ка за лі Ула дзі мір Ізо-

таў, Вік тар Жук, Сяр гей Цяль-

пук, Ігар Ана ніч. На шэ раг па пя-

рэд ніх за дач пра віль ныя ад ка зы 

да слаў Ула дзі мір Пань ко.

Ва дзім ЖЫЛКО.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 80

Ка нал «Куль ту ра» Бе ла рус ка га ра-

дыё ў пра гра ме «Дас цiп ныя. Ня стом-

ныя. Кем лi выя» па чаў зна ё мiць ма-

лень кiх слу ха чоў з тво рам На тал лi 

Бу чын скай «Не за быў ныя су стрэ чы 

з авеч кай Ад эляй».

Руб ры ка «Ча роў ны ку фэ рак» iс нуе ў 

ра дыё клу бе для дзя цей i пад лет каў шмат 

га доў. За мi ну лы се зон слу ха чы па чу лi тут 

бе ла рус кiя на род ныя каз кi, апо вес цi Паў-

ла Мiсь ко «Пры го ды Буль бо баў» i «Як на 

на шы iмя нi ны...», каз кi Але ны Мас ла «Як 

па нi Ча рот ная ў Па лан гу на гос цi бе га ла» 

i «Па цу чок Фе лек», тво ры На тал лi Бу чын-

скай «Ат рак цы ё ны для ва дзя нi коў», «Пры-

го ды ма лень кай ма шын кi», «Як баб ры пры-

ту лак шу ка лi», апо весць Пят ра Ва сю чэн кi 

«Ка ля ро вая за то ка» i iн шае.

— Су час ныя баць кi ма юць два ары ен цi-

ры — улас нае дзя цiн ства i рэ кла му на вi нак. 

А што ж з кнi га мi, якiя вый шлi «паў па ка лен-

ня» та му? Iх ужо ня ма ў кнi гар нях, але дзе цi, 

што iх чы та лi, па куль са мi не ста лi баць ка-

мi. Та кiм чы нам, наш «Ча роў ны ку фэ рак» 

вяр тае ў по ле зро ку чы та чоў цi ка выя тво ры 

на шых аў та раў», — ка жа кi раў нiк пра ек таў 

На тал ля Сi рот ка.

Аў ды я вер сiя каз кi «Не за быў ныя су стрэ-

чы з авеч кай Ад эляй» пра гу чыць на хва лях 

ка на ла «Куль ту ра» ў вы ка нан нi ар тыст кi 

Лi кi Пта шук. «Гэ та вы дат ны тэкст, лёг кi, 

вы раз ны. Пра ца ваць з iм — ад но за да валь-

нен не. Я ўжо не ўпер шы ню су стра ка ю ся з 

дзi ця чы мi тво ра мi На тал лi Бу чын скай i бу ду 

ра да аса бiс та му зна ём ству», — па дзя лi ла-

ся ўра жан ня мi ад ра бо ты акт ры са.

Кнi га «Не за быў ныя су стрэ чы з авеч кай 

Ад эляй» уба чы ла свет у 2013 го дзе. Пiсь-

мен нi ца за рэ гiст ра ва ла элект рон ны ад рас 

для сва ёй ге ра i нi, i ця пер авеч ка Ад эля пры-

мае лiс ты ад ма лень кiх чы та чоў.

— Воб раз упар тай, кем лi вай i гла мур най 

авеч кi Ад элi паў стаў пе ра да мной так жы ва, 

што апо ве ды пра яе пры го ды прос та па цяк-

лi ра кой. Спрэч кi аў та ра з ге ра i няй — авеч-

кай, якая ма рыць стаць су свет на вя до май 

зор кай, — да юць дзе цям ад чу ван не, быц-

цам i яны так са ма мо гуць паў дзель нi чаць 

у раз вiц цi гiс то рыi. Да рэ чы, мно гiя чы та чы 

да лу чы лi ся да аб мер ка ван ня пы тан няў, якiя 

iм пра па ноў ва ла Ад эля на ста рон ках ча со-

пi са «Бя роз ка». Iн шыя да сы ла юць на яе 

паш то вую скры ню ма люн кi. Ёсць i та кiя, 

якiя лiс ту юц ца з ёю, рас каз ва юць пра сва iх 

сяб роў, пра шко лу i сям'ю, пра хат нiх га да-

ван цаў. Бы вае, дзе ляц ца пе ра жы ван ня мi 

пра ста сун кi з блiз кi мi цi на ват про сяць па-

ра ды. I Ад эля нi ко лi не за бы вае ад каз ваць 

сва iм чы та чам, — рас ка за ла пiсь мен нi ца 

На тал ля Бу чын ская.

Да рэ чы, у но вым се зо не аб' ём лi та ра-

тур на-дра ма тыч на га вя шчан ня для дзя цей 

на ка на ле «Куль ту ра» па шы рыў ся. Руб-

ры ка «Ча роў ны ку фэ рак» ця пер гу чыць 

ча ты ры ра зы на ты дзень — з аў то рка да 

пят нi цы. А пра ект «Дас цiп ныя. Ня стом ныя. 

Кем лi выя» вы хо дзiць у 16.05 i паў та ра ец-

ца зран ку ў 10.05. I што важ на, на сай це 

radiokultura.by за хоў ва юц ца вы пус кi пра гра-

мы за апош нi ме сяц, та му ўсе за цi каў ле ныя 

мо гуць па слу хаць па ча так гiс то рыi.

Але на ДРАП КО.

З най блi жэй шай су бо ты, 

2 лiс та па да, на «пер шай 

кноп цы» ад бу дзец ца 

прэм' е ра но ва га ку лi нар-

на га шоу. На «Кух нi жыц-

ця» на ву чаць га та ваць 

зда ро вую i ка рыс ную 

ежу не толь кi гле да чоў, 

але i вя до мых спарт сме-

наў, ар тыс таў i тэ ле вя-

ду чых.

«Кух ня жыц ця» — не толь кi 

ку лi нар ны пра ект, але i пад-

руч нiк па куль ту ры хар ча ван-

ня, эпi гра фам да яко га мо гуць 

стаць сло вы. «Мы — гэ та тое, 

што мы ядзiм». Та кой дум кi 

пры трым лi ва юц ца i вя ду чыя 

пра гра мы Аляк сандр Яра слаў-

цаў i Свят ла на Ка шыц кая, якая 

з'яў ля ец ца ўра чом-ды е то ла гам 

i фiт нес-трэ не рам i да па маг ла 

прый сцi ў жа да ную фор му не 

ад ной сла ву тас цi.

Гас ця мi на тэ ле вi зiй най 

кух нi ста нуць Воль га Ба ра-

бан шчы ка ва, Аляк сей Ягу дзiн, 

Ла ры са Гры ба лё ва, Аляк сей 

Хляс тоў, Iна Афа нась е ва, Аляк-

сей Та лай i мно гiя iн шыя. Для 

iх вя ду чыя па да бра лi пы тан нi 

«на дэ серт», якiя рас кры юць 

ме дый ных асоб з но ва га бо ку. 

У прэм' ер ным вы пус ку пра-

гра мы ад каз ваць на пы тан нi i 

га та ваць зда ро вую ежу бу дзе 

вя ду чы пра ек таў Бел тэ ле ра-

дыё кам па нii «Доб рай ра нi цы, 

Бе ла русь!», «Ма ка ён ка, 9» 

Яў ген Пер лiн.

«Кух ня жыц ця» скла да ец ца 

з цi ка вых руб рык — на прык лад, 

«Ха ла дзiль ны рэ вi зор» рас ка-

жа, чым за поў нiць ля доў ню i з 

якi мi пра дук та мi лепш на заў-

сё ды раз вi тац ца, «АБ ВГДэй ка» 

па зна ё мiць дзя цей з ка рыс ны мi 

ўлас цi вас ця мi пра дук таў i пад-

ка жа, дзе i якi вi та мiн шу каць. 

А вось «У чым фiш ка?» — спа-

да рож нiк ку лi на раў-ама та раў у 

све це лай фха каў на кух нi.

Та му не пра пус цi це прэм'-

ер ны вы пуск на «Бе ла русь 1» 

2 лiс та па да ў 15.45.

Але на ДРАП КО.

Сён ня, у свой шос ты 

дзень на ра джэн ня, тэ-

ле ка нал «Бе ла русь 5» 

су мес на з Бе ла рус кай фе-

дэ ра цы яй ганд бо ла i ганд-

боль ным клу бам «СКА-

Мiнск» пра вя дуць тра-

ды цый ны тур нiр «Ку бак 

пя та га ка на ла». Сё ле та га-

лоў ны прыз ра зы гра юць 

ле ген дар ныя ганд ба лiс ты 

i сла ву тас цi з Бе ла рус ка га 

тэ ле ба чан ня.

— Гэ та бу дзе трэ цi па лi ку ро-

зыг рыш Куб ка, — рас каз вае га-

лоў ны ды рэк тар тэ ле ка на ла 

«Бе ла русь 5» Па вел БУ ЛАЦ-

КI. — Мi ну лыя тур нi ры пра во-

дзi лi ся па фут бо ле i бас кет бо ле. 

А ў гэ тым се зо не мы вы ра шы лi 

пра вес цi спа бор нiц тва па ад-

ным з са мых па пу ляр ных гуль-

ня вых вi даў спор ту — ганд бо ле. 

У тур нi ры ўжо па цвер дзi лi свой 

удзел ле ген дар ныя бе ла рус кiя 

спарт сме ны — Анд рэй Бар ба-

шын скi, Кан стан цiн Ша ра ва раў, 

Анд рэй Край ноў i мно гiя iн шыя 

май стры. На ча ле ста лiч ных 

«ар мей цаў» бу дзе Аляк сандр 

Кар ша ке вiч. Так са ма цэ лую 

рос сып «зо рак» пры вя зе ка-

ман да ве тэ ра наў БГК iмя А. П. 

Мяш ко ва — «Брэсц кi рэ гi ён».

Та кiм чы нам, у тур нi ры возь-

муць удзел ча ты ры ка ман ды. 

Кам па нiю ка ман дзе тэ ле ка на-

ла «Бе ла русь 5», у скла дзе якой 

мы ўба чым не толь кi зо рак ай-

чын най спар тыў най жур на лiс-

ты кi, але i пра слаў ле ных ганд-

боль ных май строў, скла дуць 

збор ная Бе ла рус кай фе дэ ра-

цыi ганд бо ла, дру жы ны сла ву-

тых ве тэ ра наў ста лiч на га СКА 

i брэсц ка га БГК.

А пад тры маць сва iх фа ва ры-

таў ба лель шчы кi пры жа дан нi 

змо гуць сён ня, 1 лiс та па да, у 

До ме ганд бо ла (Мiнск, ву лi ца 

Бур дзей на га, 47). Па ча так гуль-

нi ў 16.00, ува ход воль ны.

Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi

КУ ЛI НА РЫЯ 
З АК ЦЭН ТАМ НА ЗДА РОЎЕ

Свя та ў най леп шых тра ды цы ях
Сла ву тыя спарт сме ны i тэ ле вя ду чыя ра зы гра юць чар го вы «Ку бак пя та га ка на ла»

Пяць пы тан няў 
для вя ду чай 

«Кух нi жыц ця» 
Свят ла ны Ка шыц кай:

1. Зда ро вы лад жыц ця па-

чы на ец ца... — З хар ча ван ня. 

Наш знеш нi вы гляд, стан ва ла-

соў, ску ры i лю быя за хвор ван-

нi — усё гэ та па чы на ец ца з хар-

ча ван ня.

2. Я нi ко лi не зай ду на кух-

ню... — Ка лi яна не пры бра ная, 

бо люб лю га та ваць у чыс цi нi.

3. Мая лю бi мая стра ва, што 

вяр тае мя не ўспа мi на мi ў дзя-

цiн ства... — Ма ка ро на з са сiс кай 

i ба на ны, якiя мы куп ля лi не ка лi 

зя лё ны мi i кла лi ў тум бач ку, каб 

яны да спя ва лi. Маг чы ма, та му 

я ця пер люб лю га та ваць па сту, 

бо ве даю, што та кая стра ва дае 

больш ка рыс цi.

4. Пе ра кус, якi па рэ ка мен-

дую... — Са да вi на i арэ хi. Я 

люб лю, каб пе ра кус быў зруч ны. 

Та му i на зва ла арэ хi — гэ та най-

ка рыс ней шы пра дукт для моз га 

i нер во вай сiс тэ мы. I са да вi ну, 

бо 90 пра цэн таў лю дзей не спа-

жы вае па трэб ную коль касць 

пра вiль ных вуг ля во даў i на ват не 

зда гад ва ец ца пра тое, а ў вы нi-

ку та ко га не да хо пу i з'яў ля юц ца 

лiш нiя кi ла гра мы.

5. Якой ца ны не вар тая 

iдэа льная знеш насць? — Не 

трэ ба дзе ля пры га жос цi шко-

дзiць свай му зда роўю. Бо жыць 

мож на як за ўгод на, але лепш, 

ка лi жы веш з энер гi яй, з за да-

валь нен нем i якас на.

АД ЭЛЯ ПРЫ ЗНА ЧАЕ СУ СТРЭ ЧУАД ЭЛЯ ПРЫ ЗНА ЧАЕ СУ СТРЭ ЧУ
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