
Сён няш нюю за да чу склаў 

мін ча нін Вік тар Ра ві на (гл. 

дыя гра му).

Бе лыя: Крb8, Фс3, Ла5, Лh5, 

Сb6, Сd1, пп. f3, f5, g6 (9).

Чор ныя: Крf4, Лb2, Сс1, 

Сс2, Кb5, пп. е6, g2, g3, h6 (9).

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, 220013, 

г. Мінск) або на элект рон ны ад-

рас вя ду ча га ад дзе ла: vadіm_

ne67@maіl.ru.

* * *

У ста лі цы Сла ва кіі Бра ціс ла-

ве прай шлі юнац кія і дзя во чыя 

чэм пі я на ты Еў ро пы ва ўзрос-

та вых ка тэ го ры ях да 8, 10, 

12, 14, 16 і 18 га доў. Агуль ная 

коль касць удзель ні каў скла-

ла 1306 ча ла век, якія прад-

стаў ля лі 48 кра ін. Ся род іх — 

4 грос май стры ся род муж чын 

і 1 ся род жан чын, ад па вед на 

17 і 3 між на род ныя май стры, 

81 і 41 май стар ФІ ДЭ. Уз на-

га ро ды за ва я ва лі прад стаў-

ні кі 14 кра ін, на ра хун ку Ра сіі 

12 ме да лёў, Азер бай джа на — 

5, Укра і ны — 4.

Бе ла русь прад стаў ля-

лі 30 юных шах ма тыс таў. На 

жаль, за ва я ва ны толь кі 1 ме-

даль — «се раб ро» Воль гі Ба-

дэль кі. Ма гі ляў чан ка, якая ня-

даў на атры ма ла зван не між на-

род на га грос май стра, лі дзі ра-

ва ла ся род дзяў чат да 18 га доў 

да апош ня га ту ра, ды ў ім усё 

ж стра ці ла шан цы на «зо ла та». 

На ра хун ку Воль гі шэсць пе ра-

мог і тры ні чыі.

Чац вёр тыя мес цы за ня лі 

Вар ва ра Мац ке віч (да 8 га доў) і 

Ксе нія Зе лян цо ва (да 14), шос-

тае — Ар цём Стры бук (да 12), 

вось мыя — чэм пі ён ка Бе ла ру сі 

Аляк санд ра Та ра сен ка (да 14) і 

Мі ле на Сі да рэ ня (да 10), дзя вя-

тае — Вя ча слаў За ру біц кі (да 

18), адзі нац ца тае — Мак сім 

Ца рук (да 14), два нац ца тае — 

Мі хей На ву мен ка (да 12).

Вось дзве пе ра мож ныя пар-

тыі бе ла рус кіх шах ма тыс таў.

Воль га Ба дэль ка — Ган на 

Сарг сян. 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Кf3 

Кf6 4. Кc3 dc 5. a4 Сf5 6. e3 e6 

7. С:c4 Сb4 8. 0-0 Кbd7 9. Кh4 

0-0 10. К:f5 ef 11. f3 Кb6 12. Сb3 

Фd7 13. a5 Кbd5 14. Фd3 Лad8 

15. e4 Кc7 16. e5 Кfd5 17. Лd1 

Лfe8 18. К:d5 К:d5 19. a6 b5 20. 

Сg5 Сe7 21. С:e7 Ф:e7 22. Лac1 

Кf4 23. Фc2 Фg5 24. Крh1 c5 

25. g3 Фh5 26. Лf1 Л:d4 27. gf 

c4 28. Фf2 Л:f4 29. Сd1 Лh4 30. 

f4 Фh6 31. Лc2 Лd8 32. Сf3 Ф:f4 

33. Ф:a7 g5 34. Фf2 b4 35. a7 b3 

36. Лe2 Крf8 37. Фg1, 1:0.

Ар цём Бя ляў скі — Ак сель 

Тун сё. 1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 

d5 4. Кc3 dc 5. e3 a6 6. С:c4 b5 7. 

Сd3 Сb7 8. 0-0 Сe7 9. Фe2 Кbd7 

10. Лd1 0-0 11. a3 Лc8 12. Сc2 c5 

13. dc С:c5 14. Сd2 Фe7 15. Лac1 

С:f3 16. Ф:f3 Кe5 17. Фe2 Кc4 18. 

Лb1 К:d2 19. Ф:d2 Лfd8 20. Сd3 

e5 21. Фc2 h5 22. h3 Крf8 23. 

Лbc1 С:a3 24. Сf5 Л:d1+ 25. Л:d1 

Лc4 26. Сd3 Лc6 27. ba Фc5 28. 

К:b5 Ф:c2 29. С:c2 Л:c2 30. Кd6 

g6 31. Лb1 Лc6 32. Кb7 Крe7 33. 

Кa5 Лc5 34. Лb7+ Кd7 35. Кb3 

Лb5 36. Л:b5 ab 37. Крf1 Кb6 38. 

Кd2, 1:0.

* * *

Анд рэй Жы гал ка па дзя ліў 

1—5 мес цы (па да дат ко вых па-

каз чы ках ён дру гі) на Ме ма ры-

я ле Па лу га еў ска га ў Са ма ры 

(132 удзель ні кі). Сяр гей Кас па-

раў быў пя ты ў Іта ліі (30 гуль-

цоў), Мі кі та Ма ё раў — дзя вя ты 

ў Швей ца рыі (96), Кі рыл Сту-

пак — вось мы ў Аста не (75), 

Аляк сей Чэ ра паў — двац цаць 

чац вёр ты ў грэ час кай Па леа-

хо ры (112).

* * *

Сла вац кая ар га ні за цыя 

па шах мат най кам па зі цыі 

аб' яві ла юбі лей ны кон курс, 

пры све ча ны 75-год дзю Штэ-

фа на Со ві ка, у трох раз дзе-

лах: двух ха доў кі; трох ха доў кі; 

шмат ха доў кі. Суд дзя ва ўсіх 

раз дзе лах — сам юбі ляр. За-

да чы не аб ход на да сы лаць не 

паз ней за 29 снеж ня 2019 го-

да на ад рас Юрая Бра бе ца: 

brabec@brabec.sk. 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. е4! Пер шы мі пра-

віль на ад ка за лі Ва сіль Жу ко-

віч, Ула дзі мір Ізо таў, Вік тар 

Жук, Сяр гей Цяль пук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

23 жніўня 2019 г.
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За пра шаль нікЗа пра шаль нік

На ўро кі — 
у му зей

ЗА ГО РА ДАМ

Ужо ў гэ тую ня дзе лю, 25 жніў ня, на 

тэ ле ка на ле МІР стар туе шоу «Фа зэн да-

Лайф» — рэ ін кар на цыя ўлю бё най дач-

ні ка мі за 11 га доў пе ра да чы «Фа зэн да», 

ад ра са ва ная ўсім тым, хто на се зон аль бо 

па ста ян на збя гае з га рад ско га тлу му на 

пры ро ду і хо ча на поў ніць за га рад нае жыц-

цё твор час цю і кам фор там. Да па ма гае 

ўдзель ні кам у гэ тым ка ман да во пыт ных 

ды зай не раў, бу даў ні коў і дэ ка ра та раў, а 

так са ма вя ду чы — ар тыст Ці ма фей Пронь-

кін (і не, вам не па да ло ся, гэ та на са мрэч 

бы лы ўдзель нік ра сій ска га му зыч на га гур-

та Hі-Fі).

Да рэ чы, ён так са ма ўдзель ні чае ў май-

стар-кла сах па ды зай не, 

бя рэц ца, ка лі трэ ба, за 

пэнд злі і шпа та лі і май-

струе мэб лю. І не ён адзін! 

«Ка лі не ха па ла рук, а зды-

мач ны гра фік ідзе, я пры-

еха ла з офі са на бу доў лю, 

пе ра апра ну ла ся і ра зам з 

ды зай не рам і па моч ні ка мі 

шэсць га дзін фар ба ва ла 

фа сад», — за зна чае крэ-

а тыў ны прад зю сар пра-

гра мы Воль га Алю шы на. 

На огул, рас каз ва юць тэ ле-

ві зій ні кі, кож ны за га рад ны 

ра монт зай мае ад 20 да 30 

дзён у за леж нас ці ад аб'-

ёму ра бот. Але га лоў ную 

сваю за да чу ства раль ні кі 

пра гра мы ба чаць на ват не 

ў тым, каб зра біць кан крэт-

ным ге ро ям утуль на і пры-

го жа, а каб па ка заць ас тат-

нім, што дач ны ра монт — гэ та не страш на 

і да лё ка не заўж ды до ра га, ка лі ўклю чыць 

фан та зію і пры слу хац ца да па-

рад пра фе сі я на лаў.

ПРА ВЕР КА 
НА КЕМ ЛІ ВАСЦЬ

1 ве рас ня ў эфі ры са цы я-

куль тур на га ка на ла Бе ла русь 3 

прэм' е ра — тэ ле вік та ры на «Сва-

і мі сло ва мі». Гэ та зноў 

рэ ін кар на цыя ра ней шай 

па пу ляр най вік та ры ны 

«Раз маў ля ем па-бе ла рус-

ку» з Але най Тра цэн кай. Яна ж вя дзе 

і гуль ню «Сва і мі сло ва мі».

Пра гра ма зды ма ец ца твор чы мі 

сі ла мі тэ ле ра дыё кам па ніі «Го мель» 

і пра па нуе ўсім ах вот ным пра ве-

рыць ся бе ў ве дан ні бе ла рус кай мо-

вы і лі та ра ту ры, а так са ма гіс то рыі, 

куль ту ры і мас тац тва на шай кра і-

ны. У ін тэ ле кту аль ным спа бор ніц тве 

ўдзель ні ча юць па дзве ка ман ды, а 

вось ці муд ра ге ліс тыя за дан ні для іх 

пад рых та ва лі рэ дак та ры і ці бу дуць гле да-

чы шчоў каць гэ тыя пы тан ні, ні бы арэш кі, 

да ве да ем ся аку рат у Дзень бе ла рус ка га 

пісь мен ства.

ЗА ПІ ШЫ ЦЕ 
РЭ ЦЭПТ

Па пу ляр насць ку лі нар ных тэ ле шоу — 

з'я ва паў сюд ная і па ста ян ная, не за леж-

на ад ча су і геа гра фіі, гэ тыя пра гра мы 

за поў ні лі эфір боль шас ці кра ін све ту і 

зай ме лі міль ё ны пры хіль ні каў, якія ве да-

юць на па мяць ім ёны і рэ цэп ты Джэй мі 

Олі ве ра, Гор да на Рам зі, Ба ры са Бур ды, 

Юліі Вы соц кай і ін шых гу ру тэ ле ку лі на-

рыі. Та му не дзі ва, што ў но вым се зо не 

ка нал Бе ла русь 1 пра цяг не тра ды цыю 

га та ван ня пе рад ка ме ра мі — у пра ек це 

«Усе за стол!».

Стар туе ён так са ма 

1 ве рас ня. Як рас ка за лі 

«Звяз дзе» ў Бел тэ ле ра-

дыё кам па ніі, «за стол» 

у кож ным вы пус ку пра-

гра мы ся дуць дзве сям'і 

вя до мых бе ла ру саў — 

ар тыс таў, му зы кан таў, 

спарт сме наў і г. д. А гле-

да чы да ве да юц ца, якія 

стра вы да юць на тхнен не і 

сі лы і ацэ няць ку лі нар ныя 

здоль нас ці сва іх па пу ляр-

ных асоб. Так, у прэм' ер-

ным вы пус ку спа бор ніц-

тва на кух ні ад кры юць 

сем'і за слу жа на га ар тыс-

та Бе ла ру сі Аляк санд ра 

Са ла ду хі і алім пій ска га 

чэм пі ё на па вес ла ван ні на 

бай дар ках і ка ноэ Аляк-

санд ра Баг да но ві ча.

Кні га 
як на го да для су стрэ чы

23 жніў ня а 17-й га дзі не ў ста ліч ным «До ме 

кні гі» — аб ноў ле най кні гар ні «Све тач» — ад-

бу дзец ца твор чая су стрэ ча з па пу ляр ным 

пісь мен ні кам, паэ там і тэ ле вя ду чым На ву мам 

Галь пя ро ві чам.

На ве ча ры не, якая но сіць наз ву «Сю жэт для 

Веч нас ці» — ува ход на яе, да рэ чы, воль ны — чы-

та чы па слу ха юць вер шы ў аў тар скім вы ка нан ні, а 

так са ма апа вя дан ні з кніг «На скры жа ван ні сноў» і 

«Час ліс та па ду» — іх пра чы та юць рэ жы сёр і ак цёр, 

кі раў нік тэ ат ра Бе ла рус ка га ра дыё Алег Ві няр скі і 

акт ры са Ма рыя За ха рыя. А ўліч ва ю чы, што ся род 

за про ша ных гас цей не толь кі вы даў цы, прад стаў ні кі 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, вя до мыя дзея чы ме-

ды яс фе ры і куль ту ры, але і бар ды і вы ка наў цы пе-

сень на вер шы На ву ма Галь пя ро ві ча, — ма быць, не 

абы дзец ца і без му зы кі... У якас ці бо ну са ўдзель ні кі 

ім прэ зы прад ста вяць но выя лі та ра тур ныя пра ек ты, 

што ўжо гэ тай во сен ню вый дуць на ка на ле «Куль-

ту ра» Бе ла рус ка га ра дыё. На пры кан цы су стрэ чы 

ад бу дзец ца аў то граф-се сія аў та ра.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

На пя рэ дад ні Дня ве даў На цы я-

наль ны мас тац кі му зей за пра-

шае дзя цей і баць коў на свае, 

ад мыс ло выя па за школь ныя 

за ня ткі. 31 жніў ня з 12 га дзін 

да 17 га дзін тут прой дзе ад-

кры ты ўрок для ўсіх ама та раў 

мас тацт ва, не за леж на ад уз-

рос ту.

Не звы чай ныя му зей ныя пер са на-

жы Маль бер цік і Па літ рач ка пра вя-

дуць для дзя цей ура чыс тую лі ней ку. 

А яшчэ за про сяць пра вес ці ра зам 

адзін ву чэб ны дзень. У «рас кла дзе 

за ня ткаў» — не толь кі куль тур на-аду-

ка цый ныя пра гра ма (ня сум ныя ўро кі 

ма тэ ма ты кі, лі та ра ту ры, гіс то рыі, чыс-

та пі сан ня, геа гра фіі, хі міі, аст ра но міі, 

му зы кі, пра цы і, ка неш не, вы яў лен ча-

га мас тац тва), але і вя лі кі пе ра пы нак 

з кі на пра гля дам, на столь ныя гуль ні, 

квэс ты для дзя цей і да рос лых. «Для 

кож на га з на шых вуч няў пад рых та ва-

ныя па да рун кі і сюр пры зы, та му, ка лі 

вы су мня ва е це ся, як пра вес ці апош ні 

дзень ле та, за зір ні це ў му зей!» — за-

пра шае ку ра тар пра ек та, на ву ко вы 

су пра цоў нік ад дзе ла на ву ко ва-асвет-

ніц кай ра бо ты На цыя  наль на га мас-

тац ка га му зея Алё на Ма шчо нак.

Кошт квіт коў на «Ад кры ты ўрок» 

для дзя цей ад трох га доў — пяць руб-

лёў, для да рос лых — восем руб лёў.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Чы тай бо лейЧы тай бо лей
Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі ТРЫ НА ГО ДЫ 

ЎКЛЮ ЧЫЦЬ ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР


