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ГОЛАС НАШАЙ ПАМЯЦІ

Тэлесеткі

Дагнаць
і перагнаць Амерыку!

Тыдзень памяці заслужанага артыста БССР Ільі Кургана абвяшчае Беларускае радыё. 9—15 верасня
ў штодзённай праграме «Тэатр Беларускага радыё»
будуць гучаць радыёспектаклі і творы класікаў айчыннай літаратуры ў выкананні легендарнага дыктара, пад бадзёрае «Гаворыць Мінск!» якога больш
за сорак гадоў прачыналася ўся краіна.
Ілья Льво віч пай шоў з
жыцця 21 жніўня гэтага года, але ў фондах радыё захавалася мноства пастановак,
падрыхтаваных «беларускім
Левітанам». Часткай гэтых
скарбаў Першы нацыянальны
канал падзеліцца са слухачамі. Так, 9 верасня прагучаць інсцэніроўка апавядання Янкі
Маўра «Апошні вылет» і паэма Пятра Глебкі «Мужнасць»,
10 верасня — кампазіцыя «Сцяг брыгады» паводле Аркадзя
Куляшова, 11 верасня — фрагмент паэмы Адама Міцкевіча
«Пан Тадэвуш», а 12 верасня — урывак з аповесці Кузьмы
Чорнага «Скіп'ёўскі лес». Аўдыяспектакль «Крыж міласэрнасці» паводле рамана Валянціны Коўтун, дзе славуты дыктар чытае словы ад аўтара, выйдзе ў эфір 13 і 14 верасня,
а завершыць тыдзень памяці фрагмент аповесці Уладзіміра
Караткевіча «Чазенія».
Вікторыя ЗАХАРАВА.

ШАХМАТНЫ
Выпуск № 76
КЛУБ
Аўтар наступнай задачы (гл.
дыяграму) — мінскі майстар
Уладзімір Сычоў.

Белыя: Крh6, Фс6, Лh5, пе6
(4).
Чорныя: Крf6, Сb2, Сс8, Ка6,
Кс1, пп. b4, е7, f7, g4, h7 (10).
Мат за 2 хады.
Дасылайце рашэнні на адрас рэдакцыі («Звязда», вул.
Б. Хмяльніцкага, 10а, 220013,
г. Мінск) або на электронны адрас вядучага аддзела: vadіm_
ne67@maіl.ru
***
У Мінску прайшоў другі Мемарыял Вік тара Купрэйчыка
па хуткіх шахматах. У ім спа-
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Лёгкаатлетычнае спаборніцтва Еўропа — ЗША, якое літаральна праз некалькі дзён
пройдзе на нацыянальным
алімпійскім стадыёне «Дынама» ў Мінску, невыпадкова
атрымала гучную назву «Матч
стагоддзя». Удзел у першым
спартыўным супрацьстаянні
кантынентаў сапраўды возьмуць найлепшыя спартсмены
з сусветных зборных, у тым
ліку — беларусы.
Паказаць спартыўнае шоу у поўным аб'ёме абяцаюць тэлеканалы
Белтэлерадыёкампаніі. «На спаборніцтвах будуць працаваць пяць рэжысёрскіх груп: чатыры беларускія і
адна шведская, — анансуюць у медыяхолдынгу. — Мы задзейнічаем
самае высокатэхналагічнае абсталяванне, у тым ліку тры перасоўныя тэлестанцыі, а спартыўны канал «Беларусь 5» не толькі пакажа

борнічалі 92 удзельнікі з 12
краін, у тым ліку 59 з Беларусі
і 24 з Расіі. Сярод гульцоў былі
12 гросмайстраў, 9 міжнародных
майстроў, 6 майстроў ФІДЭ. Набраўшы 8 балаў з 10, перамог
беларускі гросмайстар Сяргей
Жыгалка. 2—4-е месцы падзялілі расійскія гросмайстры Сяргей
Цівякоў і Юрый Балашоў, малады беларускі шахматыст Максім
Царук — па 7,5. На 5—10-м месцах з 7 баламі — Дзяніс Лазавік,
Віталь Цецераў (Беларусь), Яўген Свешнікаў, Давід Паравян,
Уладзімір Міхайлоўскі (Расія),
Рафаэл Ваганян (Арменія). Сярод жанчын найлепшы вынік ва
ўкраінскай гросмайстаркі Наталлі Жукавай — 11-е месца.
Адначасова ў сталіцы праходзіў трэці чэмпіянат свету
ФІДЭ па хуткіх шахматах (рапідзе) і бліцы сярод хлопчыкаў
і дзяўчынак да 8, 10 і 12 гадоў.
Юныя шахматысты прадстаўлялі 35 шахматных федэрацый.
У агульным заліку па-за канкурэнцыяй была Расія — 17 медалёў (6 залатых, 4 сярэбраныя і
7 бронзавых). На рахунку беларусаў — два залатыя медалі
ў рапідзе: Арцём Стрыбук стаў
чэмпіёнам свету сярод хлопчыкаў да 12 гадоў, а Варвара Мац-

кевіч — сярод дзяўчынак да 8
гадоў. Вось як перамагалі юныя
чэмпіёны.
Элдэм Хубухшанаў — Арцём
Стрыбук. 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3.
Сc4 Сc5 4. 0-0 Кf6 5. d3 d6 6. a4
0-0 7. c3 a5 8. Кa3 h6 9. Кc2 Кe7
10. Лe1 Кg6 11. Кe3 c6 12. Сa2
Сb6 13. c4 Кf4 14. g3 Кe6 15.
Кf5 Кc5 16. Сb1 С:f5 17. ef Лe8
18. Сe3 Кg4 19. Крg2 К:e3+ 20.
Л:e3 Фf6 21. Кh4 d5 22. cd cd 23.
Лa3 e4 24. de К:e4 25. Лf3 К:f2
26. Фf1 Кg4 27. Фc1 Лe2+ 28.
Крh3 h5 29. Кg2 Кf2+ 30. Л:f2
Л:f2 31. Лb3 Лe8 32. Кf4 Фg5 33.
Фd1 Сc7 34. К:d5 Сb8 35. Л:b7
Л:h2+, 0:1.
Варвара Мацкевіч — Кіра
Ізафатава. 1. e4 c5 2. Кf3 e6 3.
d4 cd 4. К:d4 a6 5. c4 Фc7 6. Кc3
Кf6 7. Сe3 Сb4 8. Сd3 Кc6 9. f3
d5 10. cd ed 11. 0-0 de 12. К:e4
К:e4 13. С:e4 0-0 14. Фc2 Сd6 15.
К:c6 С:h2+ 16. Крh1 bc 17. Ф:c6
Сe6 18. Ф:c7 С:c7 19. С:a8 Л:a8
20. b3 Лe8 21. Сf2 Сf5 22. Лfe1
Лd8 23. Лad1 Лb8 24. Лe7 Сa5
25. Лa7 Сc2 26. Лdd7 Лc8 27.
Л:a6 Сf5 28. Лd5 Лc1+ 29. Сg1
Лc8 30. Лd:a5 Сe6 31. Лa8 Крf8
32. Л:c8+ С:c8 33. Лa8 Крe7 34.
Л:c8 f5 35. a4 g5 36. a5 h5 37.
a6 Крd7 38. Лc1 g4 39. fg hg 40.
a7 f4 41. a8Ф f3 42. Фd5+ Крe7

«Матч веку» ў прамым эфіры, але
і зладзіць на стадыёне «Дынама»
выязную студыю, дзе будуць запісвацца інтэрв'ю з лёгкаатлетамі,
трэнерамі і экспертамі».
9 верасня ў 17.40 на «Беларусь 5» выйдзе перадматчавае
«Прэв'ю» з запрошанымі гасцямі і
шэрагам сюрпрызаў, у 18.10 канал
пакажа ў прамым эфіры ўрачыстую
цырымонію адкрыцця матчавай сустрэчы Еўропа—ЗША, а з 19 гадзін
пачнецца першы дзень спаборніцтваў паміж кантынентамі. У гэты ж
час лёгкаатлетычныя старты трапяць у трансляцыю і 10 верасня.
Усе навіны і каляспартыўныя падзеі
аператыўна раскажуць землякам і
замежнай аўдыторыі журналісты
Агенцтва тэленавін, Першага нацыянальнага канала Беларускага
радыё і міжнароднага радыё «Беларусь».
Вікторыя ЗАХАРАВА.
43. Лe1+ Крf6 44. gf gf 45. Ф:f3+
Крg5 46. Сe3+ Крg6 47. Лg1+
Крh7 48. Фh5х
***
У сталіцы Літвы прайшоў
штогадовы сусветны кангрэс
па шах мат най кам па зі цыі.
У яго рамках адбыўся адкрыты
турнір па рашэнні задач і эцюдаў — заключны этап Кубка
свету 2018—2019 гадоў. Перамог шматразовы чэмпіён свету
з Польшчы Пётр Мурдзя, але па
суме вынікаў усіх этапаў Кубак
свету выйграў 16-гадовы расійскі рашальнік Даніла Паўлаў.
Адбыўся таксама чэмпіянат
свету па рашэнні кампазіцый.
Прызавую тройку склалі Польшча, Расія і Англія, а Беларусь
фінішавала на 14-м месцы. За
нашу каманду выступалі Аляксандр Булаўка (30-е месца з 91
у асабіс тым заліку), Мікалай
Сігневіч і Аляксандр Міхалап.
У асабістым заліку чэмпіёнам
стаў Пётр Горскі (Польшча).
***
Рашэнне задачы з мінулага
выпуску: 1.Фf6! Першымі правільна адказалі Васіль Жуковіч,
Ігар Ананіч (ён рашыў і папярэднюю задачу), Уладзімір Ізотаў,
Віктар Жук.
Вадзім ЖЫЛКО.
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Сядзі і глядзі

ТРЫ НАГОДЫ ЎКЛЮЧЫЦЬ ТЭЛЕВІЗАР

Пачуцці, дэтэктыў
і шопінг на дэсерт
Тэлеканал «Беларусь 2» на наступным
тыдні парадуе гледачоў адразу чатырма
забаўляльнымі рэаліці-праектамі з блізкага замежжа. Ужо 10 верасня выйдзе
рэаліці пра моду і прыгажосць «Багіня шопінгу. Бліскучае вяртанне», у якім чатыром
дзяўчатам трэба будзе за чатыры гадзіны
патраціць пэўную суму на модны ўбор —
ды так, каб атрымаць максімальны бал
ад саперніц і вядучага, эксперта па стылі
Леаніда Мартынчыка. Між іншым, ва Украіне, дзе і здымаецца праект, ён не траціць
папулярнасці ўжо 7 гадоў і 14 сезонаў!

Увечары 11 верасня на «Беларусь
2» — прэм'ера расійскага экстрэмальнарамантычнага рэаліці-шоу «Каханне на
выжыванне». Рамантыка тут у тым, што
выпрабаванне праходзяць закаханыя пары,
якія адпраўляюцца ў Тайланд, а экстрым —
у тым, што водпуск адбываецца зусім не па
сістэме «ўсё ўключана», а як паласа перашкод і іспытаў рэўнасцю, побытам, джунглямі і нават... дэтэктарам хлусні. Удзельнікі
могуць атрымаць буйны грашовы прыз, але
могуць і пасварыцца назаўсёды.

Рэаліці-шоу «Шэрлакі», якое выйдзе
13 верасня, кажа само за сябе: гэта дэтэктыўны квэст, дзе кожнаму ўдзельніку
дастаюцца ролі — ад злачынцы да следчых. Задача першага — заблытаць сляды,
а другіх — разблытаць справу і за 40 хвілін
гульні выявіць зламысніка.
На рэш це, 14 ве рас ня су стра кай це
смачную прэм'еру «Кароль дэсертаў» —
спаборніцтва вопытных кандытараў у прыгатаванні ласункаў, больш падобных да
твораў мастацтва. Галоўнае на час прагляду гэтага рэаліці-шоу — адсесці як мага
далей ад халадзільніка.

Прынамсі, вось што сцвярджаюць у
анонсе стваральнікі праграмы: «У нас усё
вырашае не воля лёсу, а фантазія здымачнай групы і вынослівасць вядучай. Ніякіх
сумных экскурсій, толькі сапраўдныя эмоцыі і рэальнае жыццё!» Наколькі абяцанні
супадуць з рэчаіснасцю, даведаемся ўжо
15 верасня.

Творчасць
Ужо ў гэту суботу, 7 верасня, сацыякультурны канал «Беларусь 3» прадставіць прэм'еру цыкла праграм «Народны
майстар» і, адпаведна, раскажа пра ўла-

Палёт з фантазіяй
Таксама ў верасні ў эфіры «Беларусь 2»
з'явіцца штотыднёвы праект для аматараў
падарожнічаць па свеце — трэвел-шоу «Селапаляцела». Тут не будзе цытат з агляднай экскурсійнай праграмы, парад па выбары статуснага атэля і пераліку культурных
традыцый далёкіх народаў, затое будуць
няпростыя задачкі для карэспандэнта. За
кожнае выкананае заданне з пяці выпрабаванняў гераіні праграмы будуць выдаваць
грошы, за якія і трэба пражыць у чарговай
краіне, а калі заданне не выканана і грошай
няма — круціся як сабе хочаш...

Жывіце здорава са «Звяздой»!
Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на ІV квартал або на ІІ паўгоддзе
2019 г., запаўняйце картку ўдзельніка, выразайце і дасылайце да 16 кастрычніка
2019 года ў рэдакцыю на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.
Сярод падпісчыкаў 17 кастрычніка 2019 года будуць разыграны
сем фітнес-трэкераў і суперпрыз — ровар Mikado. Вынікі будуць
апублікаваны ў газеце «Звязда» да 27 кастрычніка.
Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыі па 31 снежня пры падачы квітанцыі аб падпісцы на «Звязду» на ІV квартал або на ІІ паўгоддзе 2019 г. і пашпарта. Пасля 31 снежня выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца. Умовы рэкламнай гульні
«Жывіце здорава са «Звяздой»!» чытайце ў нумары 168 газеты «Звязда» ад 05.09.2019 г.

дальнікаў звання «Народны майстар Рэспублікі Беларусь». Ці ведалі вы, колькі
творчых землякоў з залатымі рукамі ўваходзіць у айчынны Саюз майстроў? Больш
чым 700 чалавек, якія ўвасабляюць вялікі
спектр разнастайных рамёстваў: ганчарства, разьба па дрэве, пляценне з саломкі
і лазы, выцінанка, вышыўка, абрадавая
лялька, кавальскае мастацтва, апрацоўка каменю.
Пра тое, якім шляхам той ці іншы самабытны майстар прыйшоў да творчасці,
чым ён захапляецца сам і ўражвае іншых,
якраз і апавядзе новая праграма.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды»
на ІV квартал або II паўгоддзе 2019 года
Прозвішча, імя, імя па бацьку

Падпіска аформлена і аплачана ў
(аддзяленне сувязі)

на IV квартал або ІI паўгоддзе 2019 года
Хатні адрас і тэлефон
(абавязкова)

(індэкс)

Тэлефон для даведак (017) 263 66 73.
Тэрмін правядзення гульні —
з 06.09.2019 да 31.12.2019.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 3563
ад 28.05.2019 г. выдадзена Міністэрствам антыманапольнага
рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь.

ышы!

Удачы ў розыгр
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