
На ступ ную за да чу склаў 

Мі ка лай На руць з Ла гой ска га 

раё на (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крb7, Лf3, Лh2, Са1, 

Се8, Ка6, пе2 (7).

Чор ныя: Кра5, Сh1, Кg2, пп. 

с3, d4, f4, g5 (6).

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.

* * *
Бе ла рус кія збор ныя пры ня-

лі ўдзел у ка манд ным чэм пі я-

на це Еў ро пы ся род юна коў і 

дзяў чат. Най леп шы вы нік па-

ка за ла на ша юнац кая ка ман-

да да 18 га доў — 4-е мес ца з 

15 (за яе вы сту па лі Вя ча слаў 

За ру біц кі, Воль га Ба дэль ка, 

Дзя ніс Ла за вік, Мак сім Ца-

рук, а лепш за ін шых згу ляў 

Іван Ру нец — чаіыры пе ра мо гі, 

адзін прой грыш, адна ні чыя). 

Збор ная хлоп чы каў да 12 га-

доў фі ні ша ва ла на 6-м мес-

цы з 12, за яе гу ля лі Ар цём 

Стры бук (пяць пе ра мог, адзін 

прой грыш, адна ні чыя), Мі хей 

На ву мен ка, Ар цём Бя ляў скі і 

Іван Пят рэн ка. У скла дзе дзя-

во чай збор най да 18 га доў вы-

сту па ла 12-га до вая чэм пі ён ка 

Бе ла ру сі ся род да рос лых Са-

ша Та ра сен ка (тры пе ра мо гі, 

два прой гры шы, адна ні чыя), 

а так са ма Ксе нія Зе лян цо-

ва і Ары на Ку зіч. Іх вы нік — 

12-е мес ца з 18.

* * *
На Ме ма ры я ле Та ля ў Ры-

зе ў хут кіх шах ма тах (279 

удзель ні каў) най леп шы мі з 

11 бе ла ру саў бы лі Ула дзі слаў 

Ка ва лёў (8-е мес ца) і Аляк-

сей Аляк санд раў (16-е), а ў 

блі цы (236 удзель ні каў) з 9 

бе ла ру саў вы шэй у тур нір най 

таб лі цы ста лі Ва ле рый Ка за-

коў скі (11-е мес ца), Ула дзі-

слаў Ка ва лёў (16-е) і Аляк сей 

Аляк санд раў (30-е). У фран-

цуз скім Пар ці чыа Сяр гей Жы-

гал ка фі ні ша ваў шас нац ца ты 

з 87. У Шарт ры (Фран цыя, 

42 гуль цы) Сяр гей Кас па раў 

быў трэ ці, Тац ця на Кас па-

ра ва — дзе вят нац ца тая. На 

Ме ма ры я ле Най дор фа ў Вар-

ша ве (132 удзель ні кі) Аляк сей 

Фё да раў за няў 9-е мес ца, Ра-

ман Грыб — 36-е.

* * *
Ра ней мы ўжо згад ва лі вы-

ні кі між на род на га тур ні ру ў 

Со чы, дзе Кі рыл Сту пак за няў 

пер шае мес ца, а Аляк сей Аляк-

санд раў па дзя ліў трэ цяе. Вось 

дзве пе ра мо гі на шых грос май-

страў у гэ тым спа бор ніц тве.

Кі рыл Сту пак — Па вец Ко-

цур. 1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 d5 

4. Сg5 Сb4+ 5. Кbd2 0-0 6. e3 

Кbd7 7. Фc2 h6 8. Сh4 c5 9. dc 

dc 10. c6 bc 11. С:c4 Сe7 12. 0-0 

c5 13. Лfd1 Кd5 14. Сg3 Сb7 15. 

Сe2 Фc8 16. Кc4 Сa6 17. Лac1 

Лd8 18. a3 Фb7 19. Лd2 Сb5 20. 

Лcd1 Фa6 21. Сf1 Лac8 22. e4 

К5b6 23. Сd6 Сf6 24. К:b6 К:b6 

25. С:b5 Ф:b5 26. e5 Сg5 27. 

К:g5 hg 28. Лd3 Фa4 29. Фe2 

Кd5 30. Сe7 Лd7 31. С:g5 Кf4 

32. С:f4 Л:d3 33. Л:d3 Ф:f4 34. 

g3 Фf5 35. Крg2 c4 36. Лc3 Фb1 

37. Фc2 Фa1 38. Фc1 Фa2 39. 

b3 Лc5 40. Л:c4 Л:e5 41. Лh4 

f5 42. Фc8+ Крf7 43. Фc7+ Крf6 

44. Лh7, 1:0.

Аляк сей Аляк санд раў — Іліе 

Мар ці но ві чы. 1. c4 f5 2. Кf3 Кf6 

3. Кc3 e6 4. Фc2 d5 5. d4 c6 6. 

cd ed 7. Сf4 Сe7 8. e3 0-0 9. h3 

Кe4 10. Сd3 Фa5 11. 0-0 Сe6 

12. a3 К:c3 13. bc Фd8 14. Лfb1 

b6 15. c4 dc 16. С:c4 С:c4 17. 

Ф:c4+ Фd5 18. Ф:d5+ cd 19. Кe5 

g5 20. Сh2 Лc8 21. Лb5 С:a3 22. 

g4 Сe7 23. gf a5 24. Л:b6 a4 25. 

Лb7 Сd8 26. Кg4 Кc6 27. f6 h5 

28. Кh6+ Крh8 29. Сe5 К:e5 30. 

de Лc7 31. Кf7+, 1:0.

* * *
Апуб лі ка ва ны па пя рэд нія 

вы ні кі ін ды ві ду аль на га чэм пі-

я на ту све ту па скла дан ні шах-

мат ных кам па зі цый за 2016—

2018 га ды. Бе ла рус кія скла-

даль ні кі Вік тар Вол чак, Мі ха іл 

Храм цэ віч і Ва ле рый Ліс ка вец 

вы сту па лі ў ся мі раз дзе лах. 

М. Храм цэ віч за няў 8-е мес ца 

ў зва рот ных ма тах, 13-е ў двух-

ха доў ках. В. Вол чак — тры нац-

ца ты ў трох ха доў ках і шмат ха-

доў ках.

* * *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла-

га вы пус ку: 1. Кf5! Пер шы мі 

пра віль на ад ка за лі Ула дзі мір 

Ізо таў, Вік тар Жук, Ва сіль Жу-

ко віч.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

9 жніўня 2019 г.
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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 74

Без умоў на, па зыў ныя «Га-

во рыць Мінск!» у тэ ле ві зій-

ным эфі ры пра гу ча лі знач на 

ра ней — Мін ская тэ ле сту дыя 

па ча ла пра ца ваць яшчэ 1 сту-

дзе ня 1956 го да, спа чат ку 

2-3 га дзі ны на су ткі, па сту по-

ва па вя ліч ва ю чы аб' ём. Гэ тая 

да та лі чыц ца днём на ра джэн ня 

бе ла рус ка га тэ ле ба чан ня, але 

да са ма стой на га і паў на вар-

тас на га вя шчан ня яно да рас ло 

знач на паз ней.

У 1962 го дзе па чаў ся аб-

мен пра гра ма мі з ін шы мі рэс-

пуб лі ка мі Са вец ка га Са ю за, а 

з 1974 го да ў эфі ры з'я ві лі ся 

ка ля ро выя тэ ле пе ра да чы ўлас-

най вы твор час ці. У 1991 го дзе 

Дзярж тэ ле ра дыё БССР бы ло 

пе рай ме на ва на ў Дзяр жаў ны 

ка мі тэт Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 

тэ ле ба чан ні і ра дыё вя шчан ні — 

і ме на ві та на яго ба зе ў жніў ні 

1994-га Ука зам Прэ зі дэн та бы-

ла ство ра на Бел тэ ле ра дыё-

кам па нія. «Звяз да» пра па нуе 

зга даць, што ад бы ло ся на Ма-

ка ён ка, 9 за 25 га доў.

З 1993-га кам па нія ста ла 

паў на праў ным і адзі ным у на-

шай кра і не ўдзель ні кам Еў ра-

пей ска га вя шчаль на га са ю за, 

што да ло маг чы масць аб ме-

ну пра гра ма мі ўжо не толь кі з 

пост са вец кі мі, але і з еў ра пей-

скі мі кра і на мі. У пры ват нас ці, 

мы па ча лі на зі раць за «Еў ра-

ба чан нем». Праў да, та ды бе-

ла ру сы маг лі «хва рэць» хі ба 

за су се дзяў — Ра сію, Поль шчу, 

Літ ву, бо дэ бют на шых зем ля-

коў, ду э та «Аляк санд ра і Кан-

стан цін», ад быў ся толь кі праз 

10 га доў.

20 га доў та му, у 1999-м, 

вый шаў у эфір наш ад каз ла-

ці на а ме ры кан скім мыль ным 

опе рам — пер шы на цы я наль-

ны тэ ле се ры ял «Пра кля ты 

ўтуль ны дом», які зняў на «Бе-

ла русь філь ме» рэ жы сёр Ула-

дзі мір Ар лоў. Ці пом ні це — на 

пра ця гу 34 се рый у гіс та рыч-

най ме лад ра ме рас каз ва ла ся 

гіс то рыя па нен кі Са ла меі і за-

ка ха ных у яе ўдзель ні ка паў-

стан ня Кас ту ся Ка лі ноў ска га 

кня зя Юзэ фа і па руч ні ка цар-

скай ар міі Вяс ні цы на...

Адзін за ад ным у струк ту ры 

Бел тэ ле ра дыё кам па ніі з'я ві лі-

ся ўлас ныя ка на лы: га лоў ны 

ін фар ма цый ны ка нал «Бе ла-

русь 1» (1992 год; да 2011-

га на сіў наз вы «ТБК», «БТ», 

«Пер шы на цы я наль ны»), ся-

мей на-за баў ляль ны «Бе ла русь 

2» (2003; да 2011-га — «ЛАД»), 

спа да рож ні ка вы «Бе ла русь 

24» (2005; да 2013-га — «Бе-

ла русь-ТБ»). У 2006 го дзе ў 

па пу ляр на га ра сій ска га фе дэ-

раль на га ка на ла НТБ з'я ві ла ся 

лі цэн за ва ная вер сія «НТБ-Бе-

ла русь». У 2013 го дзе быў за-

пу шча ны са цы я куль тур ны ка-

нал «Бе ла русь 3» і на цы я наль-

ны спар тыў ны «Бе ла русь 5», 

у 2015-м — рэ гі я наль ны «Бе-

ла русь 4», са ма стой ныя вер сіі 

яко га вы хо дзяць у 5 аб лас цях 

кра і ны на ба зе рэ гі я наль ных тэ-

ле ра дыё кам па ній.

Ся род пра грам ме ды я хол-

дын га ха пае «доў га жы ха роў», 

якія тры ма юц ца ў эфі ры шмат 

се зо наў і на ват га доў: «Ка лы-

хан ка», «Бе ла рус кая ча сін ка», 

«Тэ ле ба ро метр», «Доб рай 

ра ні цы, Бе ла русь!», «Па на ра-

ма»... Ма быць, рэч у асаб лі вай 

тэ ле ві зій най ма гіі?

— Без умоў на, яна іс нуе, — 

па га джа ец ца тэ ле вя ду чая 

Свят ла на ПАНК РА ТА ВА, якую 

гле да чы шмат га доў ве да юць і 

лю бяць як «дзя жур ную па на-

двор'і». — Аса біс та я вель мі 

шчас лі вая, што мы з тэ ле ба-

чан нем знай шлі ад но ад на го, 

што я амаль ад ра зу тра пі ла ў 

сваю тэ му, з якой пра цую ўжо 

шмат га доў і не страч ваю ці ка-

вас ці. Спа дзя ю ся, ка лі і пай ду з 

эфі ру, то хі ба ў чар го вы дэ крэт 

аль бо на пен сію (Смя ец ца).

— Уя ві це: вось ужо 

за дзьму тыя 25 све чак на кар-

па ра тыў ным тор це... Што па-

жа да е це ка ле гам на на ступ-

ныя 25 га доў і да лей?

— Каб яны рэа лі зоў ва лі 

свае ма ры і рас кры ва лі на поў-

ні цу та лен ты, якія ў іх ёсць. Каб 

не страч ва лі пра ца здоль нас ці, 

ім пэ ту і ап ты міз му. Маг чы мас-

цяў рэа лі за ваць ся бе на су час-

ным тэ ле ба чан ні шмат — та му 

пры дум ляй це тое, што ці ка ва і 

ка рыс на вам і гле да чам!

Апош няе па жа дан не, сцвяр-

джа юць су пра цоў ні кі Бел тэ ле-

ра дыё кам па ніі, яны ўжо вы кон-

ва юць і рых ту юць для се зо на 

2019/2020 шэ раг но вых ары гі-

наль ных пра ек таў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Па чы на ю чы з 12 жніў ня, вя ду чыя, 

ма быць, са май на род най тэ ле пра-

гра мы «Бе ла рус кая ча сін ка» зноў 

за сту па юць на дзя жур ства ў сту дыі 

і га то выя да па ма гаць су ай чын ні кам 

вы ра шаць ка му наль ныя, спа жы-

вец кія, юры дыч ныя і мно гія ін шыя 

праб ле мы.

Ад на з вя ду чых пра ек та Са ша Сне гі-

на, якая па бы ва ла гэ тым ле там на ма лой 

ра дзі ме на Брэст чы не, пры зна ла ся, што 

на ват там збі ра ла ў мес ці чаў рэ цэп ты, як 

спра віц ца з той ці ін шай скла да най сі ту-

а цы яй. Пэў ныя вы клі кі зра бі лі са мі са бе 

і ін шыя вя ду чыя «Бе ла рус кай ча сін кі»: 

на прык лад, Алег Ціт коў дру гі раз па ка-

рыў Кар па ты, Кан стан цін Юма наў на тхніў 

10-га до ва га сы на пра ехаць на ве ла сі пе дзе 

42 кі ла мет ры за тры га дзі ны, а Ула дзі мір 

Бог дан на кру ціў сот ні кі ла мет раў на ма та-

цык ле, зна хо дзя чы марш ру ты для но вых 

се рый пра гра мы «Я ха чу гэ та ўба чыць»... 

Апош нія дні рас слаб ля юц ца ў вод пус ку 

так са ма Юлія За ўга род няя і Але на Спі ры-

до віч, якія за пэў ні лі, што га то выя вый сці на 

ра бо ту і па чаць но вы се зон «Бе ла рус кай 

ча сін кі» ў лю бы мо мант.

На га да ем, па па ня дзел ках вя ду чыя 

бу дуць раз бі раць праб ле мы, якія зна хо-

дзяц ца ў кам пе тэн цыі 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, 

па аў то рках пры ма юць зван кі і гіс то рыі 

на «га ра чую ка му наль ную лі нію» ра зам 

са спе цы я ліс та мі ЖКГ, а па се ра дах на 

пы тан ні ад каз вае во пыт ны ад ва кат Га лі-

на Ка ма роў ская, якой да па ма га юць да-

дат ко ва па-за эфі рам ад ва ка ты Ка ця ры на 

Ляў чук і Дзміт рый Пра не віч. «Кож ную се-

ра ду з 17 да 18 га дзін мож на звяр нуц ца ў 

рэ дак цыю пра гра мы на ну мар 389-60-73, і 

на шы дзя жур ныя ад ва ка ты пра кан суль ту-

юць ах вот ных», — рас ка за лі ства раль ні кі 

пра гра мы.

Мес ца і час су стрэ чы пра гра мы з гле да-

ча мі не зме ніц ца — з па ня дзел ка да чац-

вяр га а 17-й га дзі не.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі «Бе ла рус кая ча сін ка» 
вяр та ец ца з ка ні кул

ДВАЦ ЦАЦЬ ПЯЦЬ. ПА ЛЁТ НАР МАЛЬ НЫ!

Фо
 та

 Б
ТР

К.

На гэ тым тыд ні ад зна чае 25-га до вы юбі лей На цы я наль-

ная дзяр жаў ная тэ ле ра дыё кам па нія Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь. І ка лі чвэрць ста год дзя та му ў бе ла рус ка га тэ ле-

ба чан ня бы ла ад на «кноп ка» і ад но пра вад ное ра дыё, то 

сён ня ў струк ту ры ме ды я хол дын га — сем тэ ле ві зій ных 

ка на лаў роз на га кі рун ку, пяць ра дыё ка на лаў, пяць аб-

лас ных тэ ле кам па ній, афі цый ны пар тал www.tvr.by 

і асоб ныя сай ты брэн даў, ста рон кі ў са цы яль ных сет ках, 

YouTube-ка на лы, а так са ма спар тыў ны ін тэр нэт-ка нал 

«Бе ла русь 5» і не каль кі ма біль ных пра грам, ся род якіх 

«На ві ны АТН».
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.


