
Він шу ю чы на шых чы та чоў 

з на ды хо дзя чы мі свя та мі, пра-

па ну ем іх ува зе за да чу, якую 

склаў для «Звяз ды» мін ча-

нін Мі ха іл Пі лі па віч Круп нік 

(гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крb8, Лс2, Ле2, Сс7, Сg2, 

Кb3, Кd8, пп. а6, d3, f3, g4 (11).

Чор ныя: Крd5, Фh1, Лс4, 

Лh6, Кg6, пп. b5, с5, d4 (8).

Мат у 2 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на ад-

рас рэ дак цыі («Звяз да», вул. 

Хмяль ніц ка га, 10а, 220013, 

г. Мінск) або на элект рон ны ад-

рас вя ду ча га ад дзе ла: vаdіm_

nе67@mаіl.ru

* *  *

У снеж ні споў ні ла ся б 

105 га доў сла ву та му бе ла рус-

ка му шах мат на му кам па зі та ру 

Вац ла ву Ге бель ту (1913—1999). 

Вац лаў Яў ге на віч на ра дзіў-

ся на Гро дзен шчы не, атры маў 

фі ла ла гіч ную аду ка цыю ў Вар-

шаў скім уні вер сі тэ це, та ды ж 

па чаў ак тыў на зай мац ца скла-

дан нем за дач. На стаў ні чаў. 

У 1944—1949 га дах быў рэ-

прэ са ва ны, паз ней рэ абі лі та-

ва ны. З 50-х га доў пра ца ваў 

бух гал та рам у Лі дзе. 

Апуб лі ка ваў звыш 600 за-

дач, з якіх па ло ва ад зна ча на 

ў кон кур сах (у тым лі ку 150 за-

дач — пры за мі). Між на род ны 

май стар і між на род ны ар бітр 

па кам па зі цыі, чэм пі ён СССР 

1959 го да і брон за вы пры зёр 

1955 го да, двой чы чэм пі ён 

СССР і пя ці ра зо вы пры зёр у 

ка манд ным за лі ку. У чэм пі я на-

тах Бе ла ру сі за ва я ваў 11 за ла-

тых, 1 ся рэб ра ны і 4 брон за выя 

ме да лі. Быў ар біт рам шмат лі кіх 

усе са юз ных і між на род ных спа-

бор ніц тваў. Су аў тар кні гі «Шах-

мат ная кам па зі цыя ў Бе ла ру-

сі», шмат га доў вёў шах мат ны 

ад дзел у лід скай га зе це. Быў 

на стаў ні кам Вік та ра Вол ча ка, 

ця пе раш ня га най мац ней ша га 

шах мат на га кам па зі та ра Бе-

ла ру сі.

*  *  *

У Тур цыі ад бы ла ся су свет-

ная юнац кая шах мат ная Алім-

пі я да (да 16 га доў). З 46 ка ман-

 даў пры за вую трой ку скла лі:

1. Уз бе кі стан; 2. Ін дыя; 3. Кі тай. 

Збор ная Бе ла ру сі на бра ла 

столь кі ж ба лаў, коль кі Кі тай, 

але па да дат ко вых па каз чы ках 

чац вёр тая. 

На шы шах ма тыс ты па ча лі 

з ча ты рох пе ра мог (у тым лі-

ку над Ін ды яй), по тым пас ля 

ні чы ёй з ЗША прай гра лі Іра-

ну і Кі таю, а фі ні ша ва лі дзвю-

ма пе ра мо га мі. У Вя ча сла ва

За ру біц ка га 2 вый гры шы, 

1 прой грыш і 6 ні чы іх, у Воль гі 

Ба дэль кі +5-3=1, у Дзя ні са Ла-

за ві ка +3-0=6, у Мак сі ма Ца ру-

ка +4-2=1, у Ар цё ма Сі ня ўска га 

+0-1=1. Вось дзве пе ра мож ныя 

пар тыі бе ла ру саў.

Мак сім Ца рук — Ювал Яніў 

(Із ра іль). 1.е4 с5 2.Кf3 Кс6 

3.d4 сd 4.К:d4 Кf6 5.Кс3 d6 

6.g3 е5 7.Кdе2 Се7 8.Сg2 0-0 

9.0-0 Се6 10.Кd5 С:d5 11.еd 

Кb8 12.с4 Кbd7 13.Кс3 Лс8 

14.b3 а6 15.Сb2 Фа5 16.а3 

b5 17.b4 Фb6 18.сb аb 19.Фе2 

Лс4 20.Лfс1 Лfс8 21.Сf1 Фb7 

22.Фе1 Л4с7 23.К:b5 Л:с1 

24.Л:с1 Л:с1 25.Ф:с1 К:d5 

26.Фс2 g6 27.Фb3 К5f6 28.а4 

Кb8 29.Сg2 Фа6 30.Ка3 Фе2 

31.Сf1 Фе1 32.Сс3 Фс1 33.Сb2 

Фе1 34.Фс3 Ф:с3 35.С:с3 Ке4 

36.Сb2 Кd7 37.а5 d5 38.Сb5 

Кеf6 39.а6 Кb6 40.С:е5 С:b4 

41.С:f6 С:а3 42.Сd4, 1:0.

Шо хам Ко хен (Із ра іль) — 

Дзя ніс Ла за вік. 1.е4 е5 2.Кf3 

Кс6 3.Сс4 Сс5 4.0-0 Кf6 5.d3 

d6 6.с3 а6 7.а4 h6 8.Ле1 0-0 

9.Кbd2 Се6 10.С:е6 fе 11.h3 Са7 

12.b4 Ке7 13.Фb3 Фd7 14.d4 еd 

15.сd Кg6 16.b5 Сb6 17.Сb2 аb 

18.аb Л:а1 19.Л:а1 d5 20.е5 

Ке4 21.Ле1 Са5 22.К:е4 С:е1 

23.Кс5 Фf7 24.Са3 Кh4 25.Кd3 

К:f3+ 26.gf Фg6+ 27.Крf1 Л:f3 

28.Кр:е1 Ф:d3 29.Фа4 Ф:а3, 

0:1.

* *  *

Мі кі та Ма ё раў па дзя ліў 1—3 

мес цы ў Ры ме (76 удзель ні-

каў), Сяр гей Аза раў вый граў 

102-е пер шын ство сла ву та га 

шах мат на га клу ба Мар ша ла ў 

ЗША, а Аляк сей Аляк санд раў

быў вось мы са 149 у Ба ку. 

У Са кул цы (Поль шча) Ула дзі мір

Ве ра мей чык, Аляк сандр Смір-

ноў і Тац ця на Бер лін за ня лі ад-

 па вед на 2-е, 4-е і 5-е мес цы. 

У рэс пуб лі кан скай спар та кі я дзе

ДЮСШ пры зё ра мі ста лі Баб-

руйск, Брэст і Ор ша.

* *  *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1.f6. Пер шы мі пра-

віль на ад ка за лі Ула дзі мір Ізо-

таў, Ігар Ана ніч, Вік тар Жук, 

Ва сіль Жу ко віч.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

28 снежня 2018 г.



Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

На эк ра не — Но вы год

1316 1

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 59

У спі жар ні ту зін 
сло і каў з ляр дам

Ста рыя і но выя ка ме дыі, лю бі мыя се ры я лы, тра ды цый ныя 

«ка пус ні кі» і збор ныя кан цэр ты — на пя рэ дад ні га лоў на-

га свя та тэ ле ка на лы пра цяг ва юць зма гац ца за рэй тын гі і 

гле да чоў усі мі да ступ ны мі спо са ба мі.

Тэ ле ка нал «Бе-

ла русь 1» пра вя дзе 

апош ні ў 2018-м «Га-

лоў ны эфір» лі та-

раль на з-пад ёл кі — 

30 снеж ня вы яз ная 

сту дыя пра гра мы 

раз мес ціц ца ка ля 

ну ля во га кі ла мет-

ра на Каст рыч ніц-

кай пло шчы Мін ска 

і на га дае пра са мыя 

важ ныя па дзеі го да. А 31 снеж ня пас ля шэ ра гу ка ме дый, у тым 

лі ку філь ма «На ва год ні пе ра па лох» ад бе ла ру са Кі ры ла Па па ку-

ля (КВЗ БДУ), гле да чоў ча кае вя ліз ны кан цэрт «З Но вым го дам, 

Бе ла русь!», «фіш кі» яко га — бе ла рус ка моў насць (пры нам сі, з 

бо ку вя ду чых) і спа лу чэн не пра ве ра ных ча сам хі тоў з зі мо вы мі 

пе сен ны мі на він ка мі ад ай чын ных вы ка наў цаў. 1 сту дзе ня тэ ле-

ка нал пра па нуе яшчэ раз ус пом ніць дзі ця чае «Еў ра ба чан не», 

якое пры маў Мінск, і па ка жа тэ ле вер сію фі на лу: 20 яр кіх ну ма -

роў, кі ла ва ты гу ку ды свят ла і клю ча вы мо мант уз на га родж ван-

ня пе ра мож цы.

Са браць усю сям'ю ка ля тэ ле ві за ра пла нуе «Бе ла русь 2», і 

спо саб для гэ та га, трэ ба ад зна чыць, абра ны не тры ві яль ны: на-

вош та паў та раць за ўсі мі на ва год нія кан цэр ты, ка лі ёсць лю бі мыя 

філь мы-фэн тэ зі і мульт філь мы! 31 снеж ня ў эфі ры — су цэль ны 

ма ра фон з ка ме дый «101 дал ма ці нец», «102 дал ма цін цы», ка зак 

«Алі са ў Кра і не цу даў» і «Скрозь люс тэр ка, і што ўба чы ла там 

Алі са», ані ма цый ных філь маў «Храб рая сэр цам», «Ха лод нае 

сэр ца», «Ма да гас кар», а ра ні цой для са мых тры ва лых — пры-

го ды Ін дыя ны Джон са.

Са цы я куль тур ны ка нал «Бе ла русь 3», вер ны ўлас ным тра-

ды цы ям, пра па нуе ша ноў най пуб лі цы «Но вы год у кла січ ным 

сты лі» — кан цэрт, дзе ў су пра ва джэн ні сім фа ніч на га ар кест ра 

пра гу чаць як зна ка мі тыя тво ры кла січ най му зы кі, так і ўлю бё ныя 

рэт ра-хі ты, на прык лад з кі на сту жак «Звы чай ны цуд» і «Іро нія 

лё су». Так са ма 31 снеж ня мож на бу дзе на крыць свя точ ны стол 

ра зам з вя ду чы мі «Бе ла рус кай кух ні», якія па дзе ляц ца ці ка вы мі 

рэ цэп та мі пе ча най гу сі, за пе ча на га са ла з па ра най ка пус тай, 

фар шы ра ва на га лі ня, «бан ку хі» і «шы шак».

На АНТ уве-

ча ры 31 снеж ня 

мож на бу дзе ўба-

чыць ня змен ную 

«Іро нію лё су», а 

паз ней — пра дукт 

ра сій ска га Пер-

ша га ка на ла — 

шоу «На ва год няя 

ноч», дзе сту дый-

ныя він ша ван ні і 

кад ры з квад ра-

коп та раў як след 

пе ра мя ша ны з 

па пу ляр ны мі ар тыс та мі, ад Кір ко ра ва да мод най Ма не тач кі. 

1 сту дзе ня — цэ лы рос сып ка ме дый: «Дзяў ча ты», «Джэнтль ме ны

ўда чы», «Брыль ян та вая ру ка», «Лю боў і га лу бы», а пад за на вес 

«На ва год ні ка лян дар»: збор нік най леп шых тэ ле ві зій ных «агень-

чы каў» ад 1960-х да су час нас ці.

Чар го вы раз пе ра ра бі лі на но вы лад ста рую каз ку на ка на ле 

«Ра сія»: тут зня лі мю зікл «Па пя луш ка». Га лоў ную ро лю ў ім вы ка-

на ла бы лая ўдзель ні ца «Ка ме дзі Ву мен» На тал ля Мядз ве дзе ва, 

яе ма ча хай ста ла гу ма рыст ка Але на Сце па нен ка, а злы мі сёст-

ра мі — Ган на Се мя но віч і На стас ся Стоц кая, ро ля ж ча роў на га 

прын ца да ста ла-

ся... а вось і не 

Бас ка ву, а Сяр-

гею Ла за ра ву. 

Але не хва люй це-

ся, Бас каў так са-

ма бу дзе. І Фі ліп 

Кір ко раў, і Юрый 

Галь цаў, і Крыс-

ці на Ар ба кай тэ, 

і... Зрэш ты, лепш 

па гля дзець гэ ту 

су час ную каз ку ў эфі ры 31 снеж ня і са ма стой на знай сці ад роз-

нен ні ад па пя рэд няй «Па пя луш кі» 2002 го да.

Сё ле та ўпер шы ню пра вя дзе ўлас ны на ва год ні эфір са цы-

яль ная сет ка «Ад на клас ні кі», чыё шоу «Са праўд ны Но вы год» 

мож на бу дзе ўба чыць і па-за ме жа мі се ці ва, на тэ ле ка на ле 

«МІР». Ад мет насць пра ек та ў тым, што яго ўдзель ні каў, дэ ка-

ра цыі і асоб ныя сцэ ны вы бі ра лі са мі гле да чы. Праз апы тан не ў 

сац сет цы за га дзя бы лі са бра ныя па жа дан ні ка рыс таль ні каў, якія 

па пра сі лі, каб вя до мыя ар тыс ты і му зыч ныя ка лек ты вы рых та-

ва лі ся да свя та ра зам з усі мі: гэ та зна чыць, не толь кі вы кон ва лі 

пес ні, але і рэ за лі са ла ты, жанг лі ра ва лі ман да ры на мі, афарм ля лі 

па да рун кі і г. д.

НТБ за пра сіў на «На ва год ні ква тэр нік» тых ар тыс таў, якія прын-

цы по ва не хо дзяць на «Бла кіт ны агень чык» і не спя ва юць пад 

фа наг ра му, — атры ма ла ся вы дат ная рок-кам па нія з ак са ка лаў і 

па чат коў цаў. Бі-2, на прык лад, спя юць ду э там з пі цер скім «Ней ра-

ма на хам Фе а фа нам», Але на Сві ры да ва — з ро ке рам Па ву ком, а 

не ка то рыя ўдзель ні кі вы сту пяць цэ лы мі сем' я мі. Зрэш ты, без гла-

му ру (кан цэрт «Усе зор кі ў Но вы год») так са ма не абы дзец ца, але 

са сва ім ка ла ры там: так, у сту дыі, акра мя за про ша ных ар тыс таў, 

су стрэ нуц ца са ба ка і свін ня, а Сня гур ка апра не чор нае...

Сло вам, як бы вы ні пе ра клю ча лі ка на лы — свя та дак лад на 

не пра пус ці це.

Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка-

на ла «Бе ла русь 3» тэ ле вік та ры-

на «Раз маў ля ем па-бе ла рус ку». 
Для та го каб стаць яе ўдзель ні ка мі, 
не аб ход на зай сці на сайт tvrgоmеl.
bу або 3bеlаrus.bу і праз ба нер «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку» за поў ніць 
за яў ку на ка ман ду з трох ча ла век. 
Ну, а пра ве рыць сваё ве дан не род-
най мо вы пас ля та го, як пра гра ма 
вый шла ў эфір, мож на з да па мо гай 
«Звяз ды». Ці ве да лі вы, што:

ту ́зін — два нац цаць ад ноль ка-
вых прад ме таў;

спі жа́р ня — кла доў ка;

міт рэ́н жыць (разм.) — тры во-

жыць, не па ко іць;

ля ка ́ц ца — пу жац ца ка го-не-

будзь;

мо́ шаст (уста рэ лае сло ва) — 

шаў ко вая тка ні на з вор сам, ак-

са міт;

лярд — топ ле нае сві ное са ла;

тры маць хвост аба ран кам — 

тры мац ца ўпэў не на, з го на рам, 

ні ко га ці ні чо га не ба ю чы ся (бе-

ла рус кія ад па вед ні кі: тры маць 

вы со ка га ла ву, тры маць хвост 

тру бой; рус кі: дер жать хвост пи-

столетом);

сля піць во чы — зна рок уво-

дзіць у зман, пад ман ваць (бе ла ру-

сы яшчэ ска жуць: абу ваць у лап ці, 

гнуць ду гі; рус кія: втирать очки, 

пус кать пыль в гла за).

Паў то ры вы пус каў тэ ле вік та-

ры ны — у ра ніш нім эфі ры «Бе ла-

русь 3» кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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