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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квар тал або II паў год дзе 2019 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на IV квар тал або ІI паў год дзе 2019 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або на ІІ паў год дзе 
2019 г., за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це да 16 кастрычніка 
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 17 кастрычніка 2019 го да бу дуць ра зы гра ны 
сем фітнес-трэкераў і су пер прыз — ровар Mikado. Вы ні кі бу дуць 
апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 27 кастрычніка.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 31 снежня пры па-
да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал або на ІІ паў-
год дзе 2019 г. і паш пар та. Пас ля 31 снежня 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 
«Жывіце здорава са «Звяздой»!» чы тай це ў ну ма-
ры 168 га зе ты «Звяз да» ад 05.09.2019 г.

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

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — 
з 06.09.2019 да 31.12.2019.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3563 
ад 28.05.2019 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.

Жывіце здорава са «Звяздой»!

ТРЫ НА ГО ДЫ ЎКЛЮ ЧЫЦЬ ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР
Мар ке тынг знут ры

Гэ тай во сен ню па-
пу ляр ная «на род ная 
пра гра ма» «Бе ла-
рус кая ча сін ка», якая 
вы хо дзіць на ка на ле 
«Бе ла русь 1» кож ны 

ты дзень з па ня дзел ка да чац вяр га, ад кры-
ла но вую руб ры ку — «Хіт ры мар ке тынг». 
Аў тар і вя ду чая На тал ля Бе ла гру да ва вы-
сту пае ў ро лі «та ем на га па куп ні ка», каб 
да па маг чы гле да чам не тра піць у мар ке-
тын га выя паст кі і ра біць толь кі па трэб ныя 
па куп кі.

Ужо ў пер шым вы пус ку руб ры кі экс пер-
ты па тлу ма чы лі на паль цах, ча му не вя лі кі 
пра дук то вы ко шык леп шы (з пунк ту гле-
джан ня эка но міі) за ўмя шчаль ны ва зок. 
На да лей нам абя ца юць ін фар ма цый ныя 
«пры шчэп кі» ад эпі дэ міі ак цый і зні жак, 
час та не ад па вед ных рэ ча іс нас ці, і пад ра-
бяз ны рас каз пра псі ха ла гіч ныя пры ём чы кі 
мар ке то ла гаў. Ці ве да лі вы, ча му на ўва-
хо дзе ў су пер мар кет звы чай на пра да юць 
квет кі і са да ві ну, як ма ты ву юць на ліш нія 
вы дат кі ўме ла па да бра ныя гу кі, фар бы і 
во да ры аль бо з якой мэ тай рух па ганд лё-
вай за ле спра ек та ва ны су праць га дзін ні-
ка вай стрэл кі? Усё гэ та з да па мо гай пра-
фе сі я на лаў рас кла дзе па па лі чках вя ду чая 
«Хіт ра га мар ке тын гу». Руб ры ка вы хо дзіць 
у пра гра ме па па ня дзел ках — ме на ві та ў 
гэ ты дзень «Бе ла рус кая ча сін ка» і спе цыя-
ліс ты з Та ва рыст ва аба ро ны пра воў спа-
жыў цоў і Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га 
рэ гу ля ван ня і ганд лю раз бі ра юць «спа жы-
вец кія» гіс то рыі гле да чоў.

Мас тац тва
Па бы ваць на ад крыц ці но ва га кан цэрт-

на га се зо на ў Бел дзярж фі лар мо ніі, на ват 
ка лі вы жы вя це за сот ні кі ла мет раў ад 
яе, — та кую маг чы масць прад ста віць гле-
да чам са цы я куль тур ны тэ ле ка нал «Бе ла-
русь 3». 29 ве рас ня ў вя чэр нім эфі ры бу дзе 
па ка за на вы ступ лен не Дзяр жаў на га ака-
дэ міч на га сім фа ніч на га ар кест ра Бе ла ру-
сі пад кі раў ніц твам га лоў на га ды ры жо ра, 
на род на га ар тыс та Бе ла ру сі Аляк санд ра 
Ані сі ма ва. У пра гра ме ве ча ра пра гу чаць 
тры маш таб ныя тво ры: Сім фо нія № 41 
«Юпі цер» Воль фган га Ама дэя Мо цар та, 
Сім фо нія № 15 Дзміт рыя Шас та ко ві ча і 
«Ка пі тан пла нет» для ар га на і сім фа ніч на-
га ар кест ра су час на га кам па зі та ра, ар га-
ніст кі і вы клад чы цы му зыч ных дыс цып лін 
Воль гі Пад гай скай.

Ча му вар та не пра пус ціць гэ ты кан цэрт? 
Хоць бы та му, што мо цар таў скі «Юпі цер» 
не хто-не будзь, а вя лі кі рус кі кам па зі тар 
Пётр Іль іч Чай коў скі на зы ваў «ад ным з 

цу даў сім фа ніч най му зы кі». Дый на огул, 
гэ та цу доў ная маг чы масць, не вы хо дзя чы 
з до му, здзейс ніць му зыч ную ванд роў ку 
ў пра сто ры і ча се ад XVІІІ да XXІ ста год-
дзя.

Да лё кія бліз кія
Рэ алі ці-шоу 

ў не звы чай ным 
кі рун ку — са-
цы яль ным — 
пра па нуе сва-
ім гле да чам 
на на ступ ным 
тыд ні «Бе ла-
русь 2». Пра-
ект, які но сіць 
наз ву «Кліч 
кры ві», ле тась ужо быў прад стаў ле ны на 
ад ным з ра сій скіх ка на лаў (там яго аб вяс-
ці лі «псі ха ла гіч ным трэ вел-дэ тэк ты вам»), 
але да на шай кра і ны дай шоў упер шы ню.

Сут насць і га лоў ная за да ча пра гра мы — 
по шук бія ла гіч ных баць коў ужо да рос лы мі 
дзець мі, якія хо чуць рас ста віць кроп кі над 
«і». У кож ным вы пус ку два ма ла дыя ча ла-
ве кі, якія вы хоў ва лі ся ў ня поў ных сем' ях 
ці ў дзі ця чых да мах, ра зам з ка ман дай 
пра ек та едуць на по шу кі ў Ра сію, Ар ме нію, 
Укра і ну, Аб ха зію, Тур цыю, Лі ван і на ват 
Ка рэю — ту ды, ку ды вя дзе іх кліч род най 
кры ві. «Тэ ле ба чан не не так час та ро біць 
штось ці ка рыс нае для лю дзей, і гэ ты пра-
ект — адзін з тых, што мо гуць рэ аль на 
да па маг чы», — мяр ку юць яго ства раль ні кі. 
Пер шыя вы пус кі «Клі чу кры ві» на «Бе ла-
русь 2» — 27 і 29 ве рас ня.

Сён ня ўве ча ры 

ста не вя до ма імя 

прад стаў ні ка на шай 

кра і ны на дзі ця-

чым «Еў ра ба чан ні-

2019», што прой дзе 

24 ліс та па да ў поль-

скім Глі ві цы.

Дак лад ней, імя прад-
стаў ні цы. Бо ка му б з дзе ся ці 
вы сту поў цаў фі наль на га га-
ла-кан цэр та, які па ка жуць у 
пра мым эфі ры ка на лы «Бе-
ла русь 1» і «Бе ла русь 24» 
і ў ан лайн-транс ля цыі сайт 
www.tvr.by, ні ад да лі свае 
сім па тыі гле да чы і пра-
фе сій нае жу ры, гэ та на 
100 пра цэн таў бу дуць дзяў-
ча ты.

Елі за ве та Міс ні ка ва, 
Анас та сія Жаб ко, Ма рыя 
Жы лі на, Ксе нія Га лец кая, 

гурт Monkey Tops, Са фія 
Хра ло віч, Са фія Рус та ма-
ва, гурт «Зе фір», Ары на 
Пех це ра ва і Ма рыя Ер-
ма ко ва — ме на ві та ў та-
кім па рад ку кан кур сант кі 
вый дуць на сцэ ну ў сту дыі 
«600 мет раў» Бел тэ ле ра-
дыё кам па ніі. У якас ці спе-
цы яль ных гас цей вы сту-
пяць так са ма прад стаў ні кі 
Бе ла ру сі на дзі ця чым «Еў-
ра ба чан ні» ў роз ны час: ад-
кры ва льні ца гэ тай гіс то рыі 
Воль га Са цюк, Аляк сандр 

Мі нё нак, Хе ле на Ме ра аі 
і Да ні эль Яст рэм скі.

Пе ра мож ца на цыя-
наль на га ад бо ру па 
тра ды цыі атры мае не 
толь кі пу цёў ку на між-
на род ны твор чы фо-
рум, але і спе цы яль ную 
ўзна га ро ду — «еў ра ві-

зій нае» сэр ца, вы раб ле нае 
на шкло за вод зе «Нё ман». 
Пры за вая ста ту эт ка, са-
бра ная з асоб ных ка ля-
ро вых час так на крыш та-
лё вую пад стаў ку, ва жыць 
амаль тры кі ло і вы раб ля-
ец ца ўруч ную. Ас тат ніх фі-
на ліс таў, зрэш ты, так са ма 
ча ка юць па да рун кі — дып-
ло мы, са лод кія сюр пры зы і 
сер ты фі ка ты ад парт нё раў 
кон кур су.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Ле ген дар ная каз ка Ан-
ту а на дэ Сэнт-Эк зю пе ры 
«Ма лень кі прын ц» у пе-
ра кла дзе на бе ла рус кую 
мо ву Ні ны Ма цяш упер-
шы ню ўба чы ла свет 30 
га доў та му — у 1989-м. 
Але з та го ча су па эт ка 
ня стом на да пра цоў ва ла 
і рэ да га ва ла свой пе ра-
клад. І вось упер шы ню сё ле та тэкст з праў ка-
мі і да паў нен ня мі Ні ны Язэ паў ны на дру ка ва ла 
ай чын нае вы да вец тва «Па пу ры».

«Ма лень кі прынц» — са мая вя до мая ў 
све це кні га пас ля Біб ліі і Ка ра на, — ад зна-
ча юць у вы да вец тве, — яна пе ра кла дзе на на 
300 моў све ту, у тым лі ку вель мі рэд кія. Гэ та 
ад на з тых ня мно гіх кніг, якія мож на чы таць 
у роз ным уз рос це і што раз ад кры ваць для 
ся бе но выя сэн сы. Пе ра клад Ні ны Ма цяш 
на бе ла рус кую мо ву вы дат на пе рад ае ўсе 
ню ан сы гэ та га цу доў на га тэкс ту».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

КАЗ КА 
НА ЎСЕ ЧА СЫ

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі
КА ГО ПЕС НЯ 

ДА «ЕЎ РА БА ЧАН НЯ» ДА ВЯ ДЗЕ

Сён няш нюю за да чу (гл. дыя-

гра му) склаў для на шых чы та-
чоў Мі ха іл Ко шаль з Мін ска.

Бе лыя: Крd8, Фg1, Лd5, Лf8, 
Сb8, Сd3, Кf7, пb4 (8).

Чор ныя: Кре6, Ле4, Сf6, Кb2, 
пп. с6, е7 (6).

Мат за 2 ха ды.
Да сы лай це ра шэн ні на ад рас 

рэ дак цыі (га зе та «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

* * *

Ула дзі слаў Ка ва лёў вый граў 
тур нір у італь ян скім го ра дзе Спі-

лім бер га (120 удзель ні каў). Анд-
рэй Жы гал ка за няў 27-е мес ца 
са 191 на ад кры тым Куб ку Еў-
ра зіі ў Ека це рын бур гу, Аляк сей 
Аляк санд раў — 22-е са 151 у 
Абу-Да бі. У поль скіх Су вал ках 
(97 удзель ні каў) Юрый Ці ха наў 
фі ні ша ваў на 19-м мес цы, Кі рыл 
Сту пак — на 21-м. Ула дзі слаў 
Ка та шук вый граў тур нір «С» (40 
удзель ні каў) шах мат на га фес-
ты ва лю Рыж ска га ра дыё тэх ніч-
на га ўні вер сі тэ та. На Ме ма ры я-
ле Карч но га ў Пе цяр бур гу (300 
гуль цоў) Кі рыл Сту пак фі ні ша-
ваў шос тым, а ў хут кіх шах ма тах 
(335 удзель ні каў) па дзя ліў 1-4 
мес цы (па да дат ко вых па каз чы-
ках — дру гі). У аме ры кан скім 
Грынс ба ры (88 гуль цоў) Сяр гей 
Аза раў па дзя ліў 1-9 мес цы (па 
да дат ко вых па каз чы ках ён пер-
шы). Мі кі та Ма ё раў быў пя ты ў 
Сла ва кіі (40 удзель ні каў). Ва ле-
рый Ка за коў скі вый граў тур нір 
у Пе цяр бур гу, але ў да лей шым 
гэ ты ма ла ды бе ла рус кі шах ма-
тыст бу дзе вы сту паць ужо за 
шах мат ную фе дэ ра цыю Літ вы.

У Кі таі прай шлі чэм пі я на ты 
све ту ся род хлоп чы каў і дзяў чы-
нак да 8, 10 і 12 га доў. З шас ці 
бе ла ру саў ні хто не стаў пры зё-
рам, а най леп шы вы нік у Мі хея 
На ву мен кі — 14-е мес ца.

Шмат моц ных бе ла рус кіх 
шах ма тыс таў пры ня лі ўдзел у 
бліц ма ра фо не да Дня шах цё ра ў 
Са лі гор ску — пры за вую трой ку 
тут скла лі грос май стры Сяр гей 
Жы гал ка, Ула дзі слаў Ка ва лёў 
і Ві таль Це це раў. Пер шын ство 
кра і ны ся род ін ва лі даў вый граў 
Дзміт рый Гран коў скі.

* * *

Па зна ё мім чы та чоў з дзвю ма 
пе ра мо га мі бе ла рус кіх грос май-
страў у сё лет ніх тур ні рах.

Сяр гей Гры шчан ка — Аляк-
сей Фё да раў (Ор ша, 2019). 1. d4 
Кf6 2. c4 g6 3. Кc3 Сg7 4. e4 d6 5. 
Сe2 0-0 6. Сe3 c6 7. h4 e5 8. h5 
Фa5 9. hg fg 10. Лh4 g5 11. Лh1 
К:e4 12. Сd3 Сf5 13. С:e4 С:e4 
14. Фg4 Сf5 15. Ф:g5 Кa6 16. Кe2 
Кb4 17. Кg3 ed 18. Кh5 Кc2+ 19. 
Крe2 Лf7 20. Кe4 Фe5 21. Кef6+ 
Крh8 22. g4 С:f6 23.К:f6 Ф:f6 
24.gf Ф:g5 25.С:g5 К:a1 26.f6 Кc2 
27.a3 Лe8+ 28.Крd2 d3, 0:1.

Ахмад Бі мі еў — Кі рыл Сту пак 
(Со чы, 2019). 1. c4 g6 2. g3 Сg7 
3. Сg2 e6 4. Кc3 Кe7 5. d4 d5 6. 
Кf3 0-0 7. cd ed 8. 0-0 Кbc6 9. a3 
Сg4 10. e3 Фd7 11. b4 Фf5 12. 
Кh4 Фe6 13. f3 Сh3 14. f4 С:g2 
15. Кр:g2 Сf6 16. Кf3 Кf5 17. Кe5 
С:e5 18. fe f6 19. g4 Кfe7 20. ef 
Л:f6 21. Л:f6 Ф:f6 22. Фf3 Фe6 

23. Сd2 Лf8 24. Фg3 Кc8 25. Лf1 
Л:f1 26. Кр:f1 Кd6 27. Фf3 Кe7 
28. Крe2 Кe4 29. b5 a6 30. a4 ab 
31. ab Кc8 32. Кa4 Фd7 33. Кc5 
Ф:b5+ 34. Крd1 Кcd6 35. Сe1 Кc4 
36. К:e4 Фb1+ 37. Крe2 Ф:e4 38. 
Фg3 Фe7 39. Фg2 Ф:e3+, 0:1.

* * *

На пра ця гу гэ та га го да 
пра во дзіц ца XX Між на род ны 
кон курс скла даль ні каў за дач 
га зе ты «Вя чэр ні Санкт-Пе цяр-
бург» у ча ты рох раз дзе лах: 
двух ха до выя за да чы, суд дзя — 
Ю.Суш коў; трох ха до выя за-
да чы, суд дзя — Я. Ра са ма ха; 
шмат ха до выя за да чы, суд дзя — 
П. За бі ро хін; эцю ды. У кож-
ны раз дзел мож на да сы лаць 
па дзве кам па зі цыі на e-maіl: 
kuk.spb@maіl.ru. Вы ні кі кон кур-
су бу дуць пад ве дзе ны ў па чат ку 
2020 го да і апуб лі ка ва ны ў га зе-
це «Вя чэр ні Санкт-Пе цяр бург», 
а так са ма ра за сла ныя ўсім 
удзель ні кам па элект рон най по-
шце. Да ўдзе лу за пра ша юц ца і 
бе ла рус кія скла даль ні кі.

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 
вы пус ку: 1.Фе8! Пер шы мі пра-
віль на ад ка за лі Ва сіль Жу ко віч, 
Ігар Ана ніч, Ула дзі мір Ізо таў, 
Вік тар Жук, Сяр гей Цяль пук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 77


