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На ступ ная за да ча Вац ла ва 

Ге бель та бы ла ў пра гра ме 

XІІ Куб ка «Аль бі на» (гл. дыя -

гра му).

Бе лыя: Крd5, Фf1, Се8, Сh4, 

Кd3, пп. е2, g3, g5 (8).

Чор ныя: Крg4, Сg1, пп. а3, 

d6, е3, е5, f2, h7 (8).

Мат за 3 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

* * *

У Ба ту мі (Гру зія) прай шлі 

ка манд ныя чэм пі я на ты Еў ро пы 

ся род муж чын і жан чын. Бе -

ла рус кая збор ная вы сту па ла 

толь кі ў муж чын скім тур ні ры і, 

на жаль, за ня ла 24-е мес ца з 40. 

Пры за вую трой ку тут скла лі 

Ра сія, Укра і на і Анг лія. Бе ла-

рус кая ка ман да па ча ла тур нір 

з па ра жэн няў ад Поль шчы (1:3) 

і Эс то ніі (1,5:2,5). По тым бы лі 

пе ра мо гі над Іта лі яй (2,5:1,5) і 

Ал ба ні яй (3:1), ні чыі (2:2) з Да-

ні яй і Венг ры яй. У сё мым ту ры 

Бе ла русь са сту пі ла Ру мы ніі 

(1,5:2,5), у вось мым пе рай гра-

ла Іс лан дыю (2,5:1,5), а ў дзя вя-

тым, за ключ ным, звя ла ўні чыю 

матч з Сер бі яй. На ра хун ку на -

шай ка ман ды — па тры пе ра-

мо гі, прой гры шы і ні чыі. На пер-

шай дош цы Ула дзі слаў Ка ва лёў 

вый граў 2 пар тыі пры тры прой-

гры шах і 3 ні чы іх (+2-3=3). Ас-

тат нія вы ні кі: Сяр гей Жы гал ка 

+2-2=4, Кі рыл Сту пак +3-2=3, 

Мі ха іл Ні кі цен ка +2-3=0, Вя ча-

слаў За ру біц кі +2-1=4. Да да-

дзім, што ся род жан чын (32 ка-

ман ды) пры зё ра мі ста лі Ра сія, 

Гру зія і Азер бай джан.

Вось ад на з пе ра мож ных 

пар тый бе ла рус ка га грос май-

стра.

Кі рыл Сту пак — Мі лан За іч. 

1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 d5

4. Сg5 Сb4+ 5. Кbd2 h6 6. Сh4 

dc 7. e3 b5 8. a3 Сe7 9. b3 c3 

10. Кb1 a6 11. К:c3 c5 12. С:f6 

С:f6 13. Кe4 cd 14. К:f6+ Ф:f6 

15. Ф:d4 Ф:d4 16. К:d4 Сd7 17. 

Лc1 Крe7 18. Сd3 Лc8 19. Л:c8 

С:c8 20. Крd2 Сb7 21. Лc1 Крd6 

22. Сe2 Кc6 23. К:c6 С:c6 24. 

Л:c6+, 1:0.

* * *

У Тур цыі на Су свет най 

юнац кай шах мат най алім пі я дзе 

(да 16 га доў), у якой бра лі ўдзел 

48 ка ман даў, бе ла рус кая збор-

ная сен са цый на за ва я ва ла 

брон за выя ме да лі («зо ла та» — 

у Азер бай джа на, «се раб ро» — 

ва Уз бе кі ста на). Бе ла ру сы 

прай гра лі два мат чы (Ка зах-

ста ну і Уз бе кі ста ну), а вый гра лі 

сем (у Ма лай зіі, Ка лум біі, Тур-

цыі, Бал га рыі, Грэ цыі, Ар ме ніі і 

Ін дыі, пры чым у апош няй — з 

лі кам 4:0!). На ра хун ку Дзя ні са 

Ла за ві ка — 4 пе ра мо гі і 5 ні чы іх 

(+4-0=5). Вы нік Мак сі ма Ца ру-

ка +2-1=6, Іва на Рун ца +3-1=4, 

Ар цё ма Сі ня ўска га +4-1=2, 

Аляк санд ры Та ра сен кі +2-0=1. 

Пра па ну ем чы та чам прык лад 

гуль ні на ша га су ай чын ні ка.

Дзя ніс Ла за вік — Гхош Ара-

няк. 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кf3 c6 4. 

Фc2 dc 5. Ф:c4 Кf6 6. Сg5 b5 7. 

Фc2 Сb7 8. Кbd2 Кbd7 9. e4 h6 

10. С:f6 К:f6 11. Сe2 a6 12. 0-0 

Лc8 13. a4 Фb6 14. Лfc1 Сe7 15. 

Кb3 Кd7 16. Кc5 К:c5 17. dc Фc7 

18. e5 Лd8 19. Фe4 Лd5 20. b4 

Сc8 21. Сd1 Сg5 22. Лcb1 f5 23. 

Фe2 Сf4 24. Сb3 Л:e5 25. К:e5 

С:e5 26. Лa2 С:h2+ 27. Крh1 0-0 

28. ab ab 29. Лa8 Крh7 30. С:e6 

Фf4 31. g3 С:g3 32. fg С:e6 33. 

gf Сd5+ 34. Крg1 Л:a8 35. Лd1 

Сe4 36. Лd4 Лe8 37. Лd7 Лe6 

38. Лd6 Лe8 39. Фb2 Лe7 40. 

Фd4, 1:0.

* * *

Што га до вы між на род ны 

фес ты валь «Чор ная пеш ка» 

ў Брэс це сё ле та скла даў ся

з 23 тур ні раў, і не толь кі шах-

мат ных. У «га лоў ных» спа бор-

ніц твах па хут кіх шах ма тах і 

блі цы пер шае і дру гое мес цы 

за ня лі ад па вед на Аляк сей Аляк-

санд раў і Аляк сандр Ка чэ еў (Бе-

ла русь), а «брон зу» за ва я ва лі: 

Ула дзі слаў Бель скі (Ра сія) — 

у хут кіх шах ма тах, Ар цём Бя-

ляў скі (Бе ла русь) — у блі цы. 

Га на ро вай гос цяй фес ты ва лю 

бы ла экс-чэм пі ён ка све ту Ма-

рыя Му зы чук з Укра і ны, якая 

вый гра ла па ка заль ную пар-

тыю ў шах мат на га ро ба та і да ла 

се анс ад на ча со вай гуль ні.

* * *

Ра шэн ні за дач з мі ну-

ла га вы пус ку: № 1. 1.К:g4! 

№ 2. 1.Фd8! № 3. 1.Л:b3! Пер-

шы мі пра віль на ад ка за лі Ігар 

Ана ніч, Ула дзі мір Ізо таў, Сяр-

гей Цяль пук, Вік тар Жук, Ва сіль 

Жу ко віч, Сяр гей Ва сі ле віч.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 82

Ідзі і зды май!Ідзі і зды май!
Спа чат ку іх бы ло ка ля 300, воч нае су-

моўе прай шлі 70, а на эта пе імі та цыі 

пра мо га эфі ру ў сту дыю тра пі ла ўся-

го 30 ча ла век. Усе яны — удзель ні кі 

кас тын гу вя ду чых на АНТ.

На га да ем, яшчэ на па чат ку во се ні тэ-

ле ка нал аб вяс ціў, што шу кае но вых вя ду-

чых — муж чын ва ўзрос це 30+, з вы шэй шай 

аду ка цы яй, доб рай дык цы яй і вы дат ным 

ве дан нем рус кай і бе ла рус кай. Ад гук ну лі-

ся не каль кі со цень ча ла век з усіх рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі. Ся род кан ды да таў — як больш-

менш пуб ліч ныя асо бы (ак цё ры, вя ду чыя 

ме ра пры ем стваў, жур на ліс ты рэ гі я наль ных 

тэ ле- і ра дыё кам па ній) так і да лё кія ад мас-

ме дыя ін жы не ры, эка на міс ты, дзярж слу-

жа чыя, бы лыя вай скоў цы, якія вы ра шы лі 

ад крыць но вую ста рон ку ў жыц ці.

Мінск, Брэст, Ма зыр, Го мель, Лі да, Ма-

ла дзеч на, Ві цебск — у кад ры з'яў ля юц ца 

жы ха ры роз ных га ра доў, і кож ны чымсь ці 

па-свой му пры ваб лі вае. Тым, хто ме ха ніч на 

чы тае тэкст з суф лё ра і ні як не мо жа «ўклю-

чыць ха рыз му», да па ма гае кі раў нік ды рэк-

цыі ра ніш ня га вя шчан ня і вя ду чая «На шай 

ра ні цы» Тац ця на Ру да коў ская: «Да вай це 

па спра бу ем ра зам. Не су ту лім ся, усмі ха-

ем ся — на вас гля дзяць міль ё ны!»

— Тац ця на Вя ча сла ваў на, ка го на огул 

шу кае АНТ?

— Раз на стай ныя, су час ныя муж чын-

скія ты па жы — не кан крэт на га ча ла ве ка 

пад кан крэт ную пра гра му, а на огул но выя 

тва ры. Тым больш апош ні раз муж чын скі 

кас тынг на АНТ быў сям нац цаць га доў та му, 

не па срэд на пад час ства рэн ня тэ ле ка на ла 

(та ды мы як раз знай шлі Аляк санд ра Авер-

ка ва і Аляк санд ра Ся рэб ра ні ка ва, якія для 

мно гіх ста лі ўва саб лен нем АНТ), і прый шоў 

час уліць све жую кроў... Я ду ма ла, што бу-

дуць іс ці ў асноў ным вы пад ко выя лю дзі. Але 

ўжо на пер шым эта пе ака за ла ся, што тыя, 

хто да слаў ан ке ты, на са мрэч ма ты ва ва ныя, 

і, ма ю чы зу сім роз ныя пра фе сіі, ад сле са раў 

да спе ва коў, у роз ныя пе ры я ды жыц ця яны 

так ці інакш пра яў ля лі ся бе ў КВЗ, на сцэ не, 

у мас тац кай са ма дзей нас ці, ра дыё эфі ры — 

сло вам, ма юць твор чы во пыт. 

Ка ця ры на Ту мас-Ціш ке віч на ўлас ным 

во пы це ве дае, што та кое прый сці на тэ-

ле ба чан не з ін шай сфе ры, — на стаў ні ца 

анг лій скай мовы, яна скон чы ла кур сы вя-

ду чых, перш чым прай шла «ба я вое хры-

шчэн не» на ві на мі. «Пад рых тоў ка вя ду ча-

га па тра буе вя лі ка га ча су, і ка лі ча ла век 

прый шоў сю ды сён ня — гэ та не га ран тыя, 

што ўжо заўт ра ён бу дзе ў эфі ры, а пер шая 

пры ступ ка на шля ху», — за ўва жае яна і 

ра іць па тэн цый ным вя ду чым: каб за пом-

ніц ца, ву чы це ся па да ваць ся бе, эма цы я-

наль на рас кры вай це ся — аў ды то рыя хо ча 

ба чыць не ча ла ве ка ў фу та ра ле, а та го, 

хто вы клі кае да вер, мае не толь кі пры ваб-

ную знеш насць, але і ўнут ра нае на паў нен-

не, ха рыз му і пэў ныя кам пе тэн цыі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

2 снеж ня на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3» 

стар туе аў тар скі пра ект Ула дзі мі ра Ар-

ло ва «Кі но ма ёй кра і ны», пры мер ка ва ны 

да 95-год дзя ай чын на га кі не ма то гра фа. 

Вя до мы рэ жы сёр і сцэ на рыст бу дзе дзя-

ліц ца сва ім ба чан нем асноў ных эта паў 

ста наў лен ня бе ла рус ка га кі на мас тац-

тва — ад вы то каў да су час нас ці.

Твор чая дзей насць Ула дзі мі ра Ар ло ва цес на 

пе ра пля та ец ца з на цы я наль ным кі не ма то гра-

фам. Яму рэ жы сёр ад даў больш за 60 га доў 

жыц ця, зняў шы дзя сят кі да ку мен таль ных, іг-

ра вых і му зыч ных кар цін, ся род якіх «Фан та-

зія на тэ му...», «А так са ма цырк», «Ва ры я цыі 

на ба лет ныя тэ мы», «Лёг кі хлеб», «Пра кля ты 

ўтуль ны дом» і шэ раг ін шых.

У пра гра ме «Кі но ма ёй кра і ны» Ула дзі мір Аляк санд ра віч, які 

ў свой час сяб ра ваў і пра ца ваў з мно гі мі пры зна ны мі май стра мі 

са вец ка га і бе ла рус ка га кі не ма то гра фа, па-

дзе ліц ца з гле да ча мі на зі ран ня мі і раз ва жан-

ня мі пра фе сі я на ла, які ве дае ўвесь пра цэс 

знут ры, а так са ма рас ка жа пра зна ка выя 

па дзеі і свае лю бі мыя кі на стуж кі. Да да дуць 

раз на стай нас ці яго апо ве дам па ка зы ар хіў-

ных ві дэа ма тэ ры я лаў з фон даў Бел тэ ле ра-

дыё кам па ніі і кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». 

А пас ля кож на га вы пус ку пра гра мы гле да чам 

па ка жуць адзін з най леп шых філь маў та го пе-

ры я ду, які бу дзе зга да ны ў пе ра да чы.

У пер шым вы пус ку раз мо ва пой дзе пра на-

ра джэн не су свет на га кі не ма то гра фа, па чы на ю-

чы з пер шых ка рот ка мет раж ных сту жак бра тоў 

Люм' е раў і да пе ры я ду пер шых кар цін на сту дыі 

«Бел дзярж кі но», якая з ча сам пе ра тва ры ла ся ў 

На цы я наль ную кі на сту дыю «Бе ла русь фільм». 

Гля дзі це 2 снеж ня ў 12.50 і 21.05 у эфі ры тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3».

Але на ДРАП КО.

Рэс пуб лі кан скі кон курс 

юных жур на ліс таў «Ты ў 

эфі ры», зла джа ны На цы я-

наль ным цэнт рам мас тац-

кай твор час ці дзя цей і мо-

ла дзі, на зваў пе ра мож цам. 

Сё ле та кон курс быў пры-

све ча ны Го ду ма лой ра дзі-

мы, а вы ка зац ца па тэ ме 

«Мо жа, ма ла сяб ры яшчэ 

зна юць наш край» дзе ці і 

пад лет кі маг лі ў ча ты рох 

на мі на цы ях «Дру ка ва ны 

ма тэ ры ял», «Ві дэа ма тэ-

ры ял», «Фо та рэ пар таж», 

«Са цы яль ная сет ка».

Пе ра мож цаў у на мі на цыі 

«Ві дэа ма тэ ры ял» да па маг лі 

вы зна чыць ства раль ні кі ма-

ла дзёж на га ін тэр ак тыў на га 

пра ек та «Пін_код» тэ ле ка на-

ла «Бе ла русь 2». Ад на з ра бот, 

якая дай шла да фі на лу і бы-

ла вы со ка ацэ не на рас каз вае 

гіс то рыю не вя лі ка га во зе ра 

Сі няе ка ля вёс кі Са сноў ка. Яе 

аў та ра мі ста лі Іры на Шы ка ла ва 

і Мі кі та Га ла ва чэн ка са Свет-

ла гор ска. «Пра кон курс рас ка-

за ла наш пе да гог-ар га ні за тар, 

по тым мы знай шлі ідэю і па ча-

лі яе рас пра цоў ваць. Ра зам са 

збо рам ін фар ма цыі і здым ка мі 

ро лі ка спат рэ бі ла ся ка ля двух 

тыд няў, каб ства рыць гэ ты 

не вя лі кі мі ні-фільм пра на шу 

ма лую ра дзі му, а дак лад ней 

пра во зе ра, якое ёсць у на шай 

мяс цо вас ці», — апа вя дае Іры-

на Шы ка ла ва.

Уся го на суд жу ры ў на мі-

на цыі «Ві дэа ма тэ ры ял» бы ло 

прад стаў ле на 24 ра бо ты. Геа-

гра фіч на тут мож на су стрэць 

удзель ні каў з роз ных ку точ каў 

Бе ла ру сі. Ві дэа ро лі кі роз ныя па 

змес це і ўзроў ні май стэр ства, 

але са мае важ нае, што ёсць 

жа дан не рас ка заць ін шым пра 

тую мяс цо васць, дзе жы веш, з 

якой па чы на ец ца шлях у вя лі-

кае жыц цё.

— Пры ем на, што дзя ку ю чы 

та кім кон кур сам на шы дзе ці па-

чы на юць пра яў ляць ці ка васць 

да гіс то рыі іх ма лой ра дзі мы. 

Мы як лю дзі, звя за ныя з тэ ле-

ба чан нем, так са ма за ці каў ле-

ны ў та кіх ме ра пры ем ствах, бо 

яны да юць маг чы масць уба-

чыць та ле на ві тых лю дзей, якім 

у перс пек ты ве мож на пра па на-

ваць су пра цоў ніц тва ў на шым 

пра ек це ў якас ці па за штат ных 

аў та раў, — па дзя ліў ся кі раў-

нік пра гра мы «Пін_код» Ягор 

Шоль кін. — У эфі ры мы дэ ман-

стра ва лі фраг мен ты най леп-

шых ві дэа. Так са ма ад зна чым 

пе ра мож цаў сер ты фі ка та мі на 

за ня ткі ў кі на шко ле.

Яшчэ юныя жур на ліс ты ці 

тыя, хто толь кі пры гля да ец ца 

сён ня да гэ тай пра фе сіі, атры-

ма юць маг чы масць тра піць на 

бліцс та жы роў ку ў Бел тэ ле ра-

дыё кам па ніі, паў дзель ні чаць 

у пра цэ се зды мак, тра піць на 

пра мы эфір. 1-е мес ца ў на мі-

на цыі «Ві дэа ма тэ ры ял» пры-

су дзі лі вуч ню ся рэд няй шко лы 

№ 3 го ра да Коб ры на Са ве лію 

Про ха ра ву, дру гое за ня лі на-

ву чэн цы Брэсц ка га аб лас но га 

цэнт ра ма ла дзёж най твор час ці 

Да ні іл Ха мен ка, На стас ся Гры-

ша на ва, Ка ця ры на За ха рэ віч, 

Ган на Тра цюк, а на 3-м ака за-

лі ся Ве ра ні ка Ка ва лен ка, Вік то-

рыя Пра цко і Мі ха іл Са вош ка, 

якія зай ма юц ца ў Ча чэр скім ра ён -

ным цэнт ры твор час ці дзя-

 цей і мо ла дзі.

За гад чык сек та ра па ра бо-

це з мо лад дзю На цы я наль на га 

цэнт ра твор час ці дзя цей і мо ла-

дзі На стас ся Сай чык рас ка за-

ла «Звяз дзе»: «На за ключ ным 

эта пе кон кур су мы атры ма лі 

88 за явак ад бо лей чым 100 

удзель ні каў — яны апа вя да лі 

пра род ныя мяс ці ны, гіс то рыі 

аб ра даў, ву лі цы, за кра на лі і 

мно гія ін шыя тэ мы».

Але на ДРАП КО.

За кад рамЗа кад рам ХТО АПОШ НІ «Ў ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР»?
У АБ' ЕК ТЫ ВЕ — МА ЛАЯ РА ДЗІ МА

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі Пра фе сі я нал пра бе ла рус кае кі но

Фо
 та

 Т
ац

 ця
 ны

 Т
КА

 ЧО
 ВА

Й.


