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Сён няш нюю за да чу склаў 

ра сій скі шах мат ны кам па зі тар 

А. Ві на гра даў (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Кра5, Фd8, Ла6, Кd7 (4).

Чор ныя: Крb7, Сс8, пс7 (3).

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

*  *  *
За вяр шыў ся жа но чы матч на 

пер шын ство све ту па між кі та-

ян кай Цзюй Вэнь цзюнь і ра сі-

ян кай Аляк санд рай Га рач кі най. 

Пер шая па ло ва спа бор ніц тва 

пра хо дзі ла ў Шан хаі, дру гая — 

ва Ула дзі вас то ку. З 12 кла січ-

ных пар тый кож ная шах ма-

тыст ка вый гра ла тры, а шэсць 

скон чы лі ся ўні чыю. У ча ты рох 

да дат ко вых пар ты ях у хут кія 

шах ма ты мац ней шая бы ла кі-

та ян ка: 1 пе ра мо га, 3 ні чыі. 

Та кім чы нам, Цзюй Вэнь цзюнь 

за ха ва ла свой ты тул і ста ла ўжо 

трох ра зо вай чэм пі ён кай све ту.

*  *  *
На тур ні ры ў Іс па ніі Мі кі-

та Ма ё раў за няў 24-е мес ца 

са 173. У Стак голь ме Ста ні слаў 

Цы ган чук быў пя ты. У ін дый-

скім Мум баі (152 удзель ні кі) Кі-

рыл Сту пак, Аляк сей Аляк санд-

раў і Аляк сей Фё да раў за ня лі 

ад па вед на 4-е, 20-е і 40-е мес-

цы. У ста лі цы Ін дыі (353 гуль-

цы) яны вы сту пі лі больш па спя-

хо ва: дру гі — А. Аляк санд раў, 

вось мы — А. Фё да раў, сям-

нац ца ты — К. Сту пак. Вось 

не каль кі пе ра мож ных пар тый 

на шых грос май страў з тур ні ра 

ў Дэ лі.

Ха сэ Мар ці нес Ал кан та ра — 

Аляк сей Аляк санд раў. 1. e4 e5 

2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Кf6 4. d3 Сc5 

5. c3 0-0 6. 0-0 Лe8 7. Кbd2 a6 

8. Сa4 b5 9. Сb3 d6 10. Лe1 Сe6 

11. h3 h6 12. С:e6 Л:e6 13. Кf1 

d5 14. Фe2 Фd7 15. Кg3 Лd8 

16. Сe3 С:e3 17. Ф:e3 d4 18. cd 

К:d4 19. К:d4 Ф:d4 20. Ф:d4 

Л:d4 21. Лac1 Л:d3 22. Л:c7 

Лd2 23. Лc8+ Крh7 24. Лec1 

Л:b2 25. Л1c7 Кe8 26. Л:f7 

Кd6 27. Лc6 К:f7 28. Л:e6 Л:a2 

29. Лe7 Кd6 30. Лd7 Лd2 31. Кf5 

К:e4 32. Л:g7+ Крh8 33. f3 Кc3 

34. Лb7 a5 35. К:h6 a4 36. Кg4 

Лd6 37. Лa7 b4 38. К:e5 Лd1+ 

39. Крh2 a3 40. Кg4 Крg8 41. Кe3 

Лb1 42. Лd7 Крf8 43. Лa7 a2 

44. Кc2 b3 45. Кd4 b2, 0:1.

Аляк сей Фё да раў — Ор цік 

Ніг ма таў. 1. e4 c5 2. Кe2 Кc6 

3. Кbc3 Кf6 4. g3 g6 5. Сg2 

Сg7 6. d3 d6 7. 0-0 0-0 8. h3 

Лb8 9. Лb1 b5 10. a3 a5 11. a4 

b4 12. Кb5 Кd7 13. e5 d5 14. f4 

e6 15.c4 bc 16.bc f6 17.d4 cd 

18.Кe:d4 К:d4 19.cd Сa6 20.Сa3 

Лf7 21.Сd6 Лb7 22.С:d5 ed 

23. e6 Лe7 24. С:e7 Ф:e7 25. ed 

Ф:d7 26. f5 С:b5 27. ab Л:b5 

28. Фe2 Л:b1 29. Л:b1 Крf7 

30. Фa6 Ф:f5 31. Фa7+ Крg8 

32. Лb8+ Сf8 33. Фc5, 1:0.

Кі рыл Сту пак — В. Карт лік. 

1. d4 c5 2. d5 d6 3. Кc3 g6 4. e4 

Сg7 5. h3 Кf6 6. Сb5+ Сd7 7. a4 

0-0 8. Кf3 Кa6 9. Сc4 Кc7 10. 0-0 

a6 11. e5 Кfe8 12. Лe1 b5 13. Сf1 

Лb8 14. Лa2 Сc8 15. Сf4 Фd7 

16. b3 Сb7 17. ab ab 18. Лa7 

f6 19. ed ed 20. Фd3 b4 21. Кa4 

Фd8 22. К:c5 dc 23. d6 Кa8 

24. Л:e8 Л:e8 25. d7 Лf8 26. Сd6 

Сc6 27. С:c5 Лf7 28. С:b4 Л:d7 

29. Л:d7 Ф:d7 30. Ф:d7 С:d7 

31. Сc4+, 1:0.

У ін дый скім Чэ наі (284 удзель-

ні кі) А. Аляк санд раў і К. Сту пак 

па дзя лі лі 1—8 мес цы, А.Фё да-

раў быў тры нац ца ты.

*  *  *
Ці ка вы «марш» бе ла га ка ра-

ля вя дзе да пе ра мо гі ў на ступ-

ным эцю дзе (аў тар — В. Дуб-

роў скі).

Бе лыя: Крg8, пп. а6, а7, 

b6 (4).

Чор ныя: Кра8, Кh8, пf6 (3).

Вый грыш.

Ра шае 1. Крg7 f5 2. Крf6 

Кg6 3. Кре6 Кf4+ 4. Крd6 Кd3 

5. Крс7 Кс5 6. b7+ К:b7 7. аb+.

*  *  *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1. Кf2! Пер шыя пра-

віль на ад ка за лі Ігар Ана ніч, Ва-

сіль Жу ко віч, Сяр гей Цяль пук, 

Вік тар Жук, Ула дзі мір Ізо таў.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі
Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

А яшчэ ад ну спя юць 10 лю та га ў фі наль ным вы пус ку пра-

ек та «Кі но ма ёй кра і ны» ўдзель ні кі твор чай ка ман ды — 

ак цё ры, рэ жы сё ры і тэ ле вя ду чыя.

На огул пра ект рэ жы сё ра і прад зю са ра Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 

Сяр гея Каць е ра вы хо дзіць на ка на ле «Бе ла русь 3» са снеж ня 

2019-га. У што тыд нё вай пра гра ме аў тар і вя ду чы, так са ма вя до-

мы рэ жы сёр і пісь мен нік Ула дзі мір Ар лоў рас каз вае пра зна ка выя 

па дзеі і са мыя лю бі мыя свае кі на стуж кі за 95-га до вую гіс то рыю 

ай чын на га кі но. За вер шаць гэ ты апо вед 10 лю та га ка лей да скоп 

су час на га эта пу кі но і ва ен ны дэ тэк тыў «Сля ды на ва дзе» («Бе-

ла русь фільм», 2016 год). А для пры го жай фі наль най кроп кі ў гу-

ка за піс ва ю чай сту дыі ме ды я хол дын га са браў ся су цэль ны квет нік 

сяб роў і ка лег па твор чым цэ ху: сам Ула дзі мір Ар лоў, на род ны 

ар тыст Бе ла ру сі Аляк сандр Яф рэ маў, акт ры са, за слу жа ная ар-

тыст ка кра і ны Ва ле рыя Ар ла на ва, ды рэк тар на цы я наль най кі на-

сту дыі «Бе ла русь фільм» Ула дзі мір Ка ра чэў скі, ка рэс пан дэнт АТН 

Лі дзія За блоц кая і вя ду чая «На він куль ту ры» Ган на Пан ця ле е ва, 

якія пад акам па не мент кам па зі та ра Але га Елі се ен ка ва вы ка на лі 

лі рыч ную кам па зі цыю. Тэкст пес ні, якая на зы ва ец ца «Час кі но», 

на пі саў рэ жы сёр Сяр гей Каць ер, і гэ та свое асаб лі вае пры знан не 

ў лю бо ві да «най важ ней ша га з усіх ві даў мас тац тваў».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та прэс-служ бы Бел тэ ле радыёкампа ніі.

На двор'е сё ле та мя няе на-

строй без па пя рэ джан ня, 

і мно гія ўжо жы вуць у ча-

кан ні вяс ны. Тэ ле ка на лы 

так са ма ра ду юць гле да-

чоў на він ка мі.

ВЯ ЧЭ РУ 
АД ДАЙ БЛО ГЕ РАМ

«Вя чэ ра не па трэб на» — та-

кую наз ву мае но вы пра ект, які 

стар туе ўжо ў гэ тую ня дзе лю. 

У за баў ляль ным шоу мы ўба-

чым, як на рэ заць ін грэ ды ен ты 

для са ла ты шру бак ру там, ці 

маг чы ма па сма жыць мя са га-

за вай га рэл кай на рыдлёўцы, 

які атрым лі ва ец ца ам лет, ка лі 

га та ваць яго ў зва рач най мас-

цы, і шмат ін шых ці ка вых экс-

пе ры мен таў... «Вя чэ ра не па-

трэб на» — гэ та тая пра гра ма, 
дзе вя ду чыя і ўдзель ні кі кі да юць 
вы клік ад но ад на му, пра вя ра ю-

чы ся бе і ін шых на тры ва ласць, 

стрэ саў стой лі васць і па чуц-

цё гу ма ру. У кож ным вы пус ку 

дзве ка ман ды праз вы ка нан не 

не прад ка заль ных, ін тэ ле кту-

аль ных, а ча сам і не бяс печ ных 

за дан няў па він ны бу дуць вы ра-

шыць вель мі прос тую за да чу: 

пры га та ваць звы чай ную стра ву. 

Яна ў кан цы пра гра мы ад пра-

віц ца на дэ гус та цыю «та ем на-

му гос цю». Ад нак ку лі на рыя ў 

пра гра ме бу дзе да лё ка не га-

лоў най, бо ў пры яры тэ це гу мар 

і ві до ві шча. Ства раль ні кі пра ек-

та ад зна ча юць, што пра гра ма 

«Вя чэ ра не па трэб на» — ары гі-

наль нае аб' яд нан не тэ ле эфі ру 

і вя шчан ня ў се ці ве, якое пра-

дык та ва на су час ны мі гус та мі 

мо ла дзі і яе за хап лен нем раз-

на стай ны мі гу ма рыс тыч ны мі ін-

тэр нэт-фар ма та мі. Ку лі нар на га 

шоу ў звык лым фар ма це ча каць 

не вар та, і не спра буй це паў та-

рыць уба ча нае са ма стой на!

Вя ду чы мі но ва га пра ек та бу-

дуць трое та ле на ві тых юна коў 

Ва сіль Чэ хаў, Пётр Саф ро наў і 

Дзміт рый Лаў роў. А вось ся род 

гас цей і не па срэд ных удзель-

ні каў ку лі нар на-гу ма рыс тыч-

ных вы пра ба ван няў уба чым, 

на прык лад, спя вач ку і бло ге ра 

Ле ру Яс ке віч, Ві цэ-міс све ту 

Рlus Sіzе Яў ге нію Цю ле не ву, 

бы ло га лі да ра гур та «Без бі-

ле та» Ві та ля Ар тыс та ды мно гіх 

ін шых пер сон.

Прэм' ер ны вы пуск гля дзі-

це 9 лю та га на «Бе ла русь 2» 

у 15.30.

ХТО ВЫЙ ДЗЕ 
Ў «НАЧ НУЮ ЗМЕ НУ»?..

Пі лот ную се рыю но ва га се-

ры я ла ня даў на прад ста ві лі пер-

шым гле да чам у ста лі цы. Яго 

ства раль ні ка мі вы сту пі лі эн ту-

зіяс ты — су пра цоў ні кі тэ ле ка на-

ла АНТ. Ма ю чы ўлас ных апе ра-

та раў, рэ жы сё раў і сцэ на рыс таў 

у шта це і ба га ты во пыт вы пус ку 

раз на стай ных пра грам, ад на він 

да да ку мен таль ных, спар тыў-

ных, му зыч ных і за баў ляль ных, 

тут вы ра шы лі па спра ба ваць 

на ла дзіць вы твор часць но ва га 

фар ма ту — зды маць се ры ял 

з бе ла ру са мі і пра іх. Што ад-

мет на, стаць су аў та рам мо жа 

кож ны — вар та толь кі прай сці 

апы тан не на сай це тэ ле ка на ла і 

тым са мым да па маг чы твор чай 

гру пе ўба чыць за пы ты гля дац-

кай аў ды то рыі. Тэ ле ві зій ні кі ка-

жуць, што га то вы да кан струк-

тыў на га дыя ло гу і на род на га 

аб мер ка ван ня.

Пас ля пра гля ду пі лот на-

га вы пус ку се ры я ла рэ жы сёр 

Аляк сандр Яф рэ маў, на прык-

лад, за зна чыў: «Я не лі чу, што 

гэ та чар на вы ма тэ ры ял, бо 

гэ та вель мі якас ная ра бо та 

і перс пек тыў ная. Яна пра ду-

гледж вае пра цяг. Зной дзе на 

цу доў нае мес ца дзе ян ня — за-

праў ка, дзе мо жа ад бы вац ца 

ўсё што за ўгод на. У іх цу доў ная 

трой ка пер са на жаў, і іх пры го-

ды мо гуць мець са мы роз ны 

пра цяг. Яны мо гуць жыць з 

на мі што ве чар». Та му цал кам 

іма вер на, што ў хут кім ча се ў 

тэ ле эфі ры мы на рэш це ўба чым 

се ры ял ай чын най вы твор час ці. 

Да ту прэм' е ры, ад нак, на АНТ 

па куль не на зы ва юць.

«СЛА БАЕ ЗВЯ НО». 
ПЕ РА ЗА ГРУЗ КА

Лю бі мая мно гі мі тэ ле гуль-

ня вер нец ца ў тэ ле эфір праз 

15 га доў ад сут нас ці 14 лю та га. 

Здым кі но вых вы пус каў рас па-

ча лі ся пас ля зі мо вых ка ні кул, і 

да кан ца го да пла ну ец ца вы-

твор часць 32 эпі зо даў. Вя ду чай 

шоу па-ра ней ша му за ста нец ца 

алім пій ская чэм пі ён ка Ма рыя 

Кі ся лё ва, а вось мес цам «пра-

піс кі» ста не ця пер тэ ле ка нал 

«Мір». Вя до ма, што ў пра гра-

ме за ха ва юц ца кла січ ны сцэ-

на рый і воб раз вя ду чай, а як 

зме ніц ца тэ ле ві зій ная кар цін-

ка — гэ та гле да чы ўба чаць і 

ацэ няць не ўза ба ве. Як ад зна-

чае ге не раль ны прад зю сар 

МТРК «Мір» Па вел Кар ча гін, 

«Сла бае звя но» — фар мат, які 

па-са праўд на му «чап ляе» гле-

да ча». «Гэ та прак тыч на гуль ня 

на вы жы ван не — каб на браць 

ба лы, ка ман дзе па трэб ны моц-

ныя гуль цы, але пе ра мож ца 

толь кі адзін, та му ўдзель ні кі 

па чы на юць хіт рас цю па збаў-

ляц ца кан ку рэн таў. Гэ та чыс-

ты ад рэ на лін. Плюс «Сла бае 

звя но» ідэа льна ўпіс ва ец ца ў 

кан цэп цыю тэ ле ка на ла «Мір», 

бо апош нім ча сам мы ро бім 

стаў ку на гуль ня выя фар ма ты 

і ін тэ ле кту аль ныя шоу».

На га да ем, пра гра ма «Сла-

бае звя но» з'яў ля ец ца адап-

та цы яй бры тан ска га фар ма ту 

Thе Wеаkеst Lіnk, які стаў па-

пу ляр ны ў мно гіх кра і нах све ту. 

У пры ват нас ці, у ра сій скім тэле-

эфі ры шоу з'я ві ла ся ў 2001 го-

дзе. На тэ ле ка на ле «Мір» яно 

бу дзе вы хо дзіць кож ную пят ні-

цу ў 19.15. Пры жа дан ні тра піць 

на здым кі і згу ляць у тэ ле эфі-

ры ах вот ныя мо гуць, па спра ба-

ваўшы па пя рэд не свае сі лы на 

сай це slаbоеzvеnо.tv.

Але на ДРАП КО.

Пра кі но ня ма ла пе сень скла дзе на

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 87

Прэм' е ры ў лю бі мых жан рах


