
Аў тар сён няш няй за да чы — 

брэсц кi шах мат ны кам па зi тар 

Гера сiм Вы шын скi (гл. дыя гра-

му).

Бе лыя: Крh4, Фа3, Лd3, Сс8, 

Се3, Кg2 (6).

Чор ныя: Крс2, Фb8, Сg4, 

пf4 (4).

Мат за 2 ха ды.

Да сы лай це ад ка зы на ад рас 

рэ дак цыi («Звяз да», вул. Хмяль-

нiц ка га, 10А, Мiнск, 220013) або 

на элект рон ны ад рас вя ду ча га 

ад дзе ла: vadim_ne67@mail.ru

*  *  *
Ва ле рый Фры гiн з Ма гi лё-

ва вя до мы не толь кi як шмат-

ра зовы чэм пi ён Бе ла ру сi па 

ра шэн нi шах мат ных кам па зi-

цый, але i як скла даль нiк за-

дач i эцю даў. Пра ана лi зу ем яго 

эцюд, якi ў свой час за няў дру-

гое мес ца ў ка манд ным пер-

шын стве БССР.

Бе лыя: Кре1, Са2, пп. b5, d6, 

g4, h4 (6).

Чор ныя: Крf6, Лh6, пп. а3, 

d7, h7 (5).

Вый грыш.

Не вя дзе да мэ ты пра ма-

лi ней нае 1. g5+? Крg7 2. gh+ 

Крh8! 3. Се6 а2 4. С:а2 — i чор-

ным пат. Ра шае ж 1. b6! Л:h4 2. 

b7 Лh1+ 3. Крd2 Лh2+ 4. Крс3 

Лb2 5. Сb3+ з вый гры шам бе-

лых.

*  *  *
У двух ан лайн-блiц-тур нi рах 

на сай це chess.com Ула дзi слаў 

Ка ва лёў за няў вось мае мес ца з 

1047 удзель нi каў i трэ цяе з 740. 

Гэ ты ж сайт ра зам з Мiж на род-

най шах мат най фе дэ ра цы яй 

зла дзiў жа но чы чэм пi я нат, якi 

скла даў ся з се рыi тур нi раў. 

Бе ла русь прад стаў ля ла юная 

чэм пi ён ка кра i ны Аляк санд ра 

Та ра сен ка.

Бе ла рус кi ра шаль нiк шах-

мат ных кам па зi цый Мi ка лай 

Сiг не вiч узяў удзел у ан лайн-

спа бор нiц тве, якое пра вя ла 

Сла ва кiя (39 удзель нi каў з 

10 кра iн).

Мiж на род ная шах мат ная 

фе дэ ра цыя збi ра ец ца ў най блi-

жэй шы час пра вес цi су свет ную 

ан лайн-алiм пi я ду.

*  *  *
Чар го вы ан лайн-тур нiр з 

удзе лам 12 «элiт ных» грос-

май страў зла дзiў чэм пi ён све ту 

Маг нус Карл сен. Вось не каль кi 

пар тый з гэ та га спа бор нiц тва.

Ула дзi слаў Ар цем' еў — Да нi-

iл Ду баў. 1. Кf3 d5 2. d4 Кf6 3. c4 

e6 4. e3 a6 5. b3 c5 6. Сd3 Кc6 7. 

Сb2 cd 8. ed Фa5+ 9. Кbd2 Сa3 

10. Фc1 С:b2 11. Ф:b2 dc 12. bc 

0-0 13. 0-0 Лb8 14. Кe4 К:e4 15. 

С:e4 Сd7 16. d5 ed 17. cd Кe7 

18. Кe5 Лfd8 19. Лfd1 Кg6 20. 

Кc4 Фc7 21. Лac1 Фf4 22. Фd4 

f5 23. Сf3 Ф:d4 24. Л:d4 b5 25. 

Кa5 Кe5 26. d6 Лbc8 27. Лc7 

Сe6 28. Сd5 С:d5 29. Л:d5 Кf7 

30. Кc6, 1:0.

Да нi iл Ду баў — Ула дзi-

слаў Ар цем' еў. 1. d4 d5 2. c4 

c6 3. Кf3 Кf6 4. Кc3 e6 5. Сg5 

Кbd7 6. e3 Фa5 7. Кd2 Сb4 

8. Лc1 0-0 9. Сe2 С:c3 10. Л:c3 

Ф:a2 11. Фc1 Фa5 12. Лa3 Фd8 

13. e4 h6 14. h4 Фe8 15. e5 Кh7 

16. Лg3 Крh8 17. Кf3 f5 18. ef 

Кd:f6 19. С:f6 К:f6 20. Кe5 Кe4 

21. Лe3 c5 22. dc Лf5 23. Л:e4 

de 24. Фc3 b6 25. g4 Л:e5 

26. Ф:e5 Фc6 27. g5 h5 28. 0-0 

Ф:c5 29. Ф:e4 Лb8 30. Фg6 Фf5 

31. Фe8+ Крh7 32. Лd1 Сb7 

33. Ф:b8 Фe4 34. Сd3, 1:0.

Пен та ла Ха рык рыш на — 

Аляк сандр Гры шчук. 1. e4 e5 

2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Сc5 4. c3 Кf6 

5. d3 d6 6. a4 a5 7. Сg5 h6 8. 

Сh4 g5 9. Сg3 0-0 10. Кbd2 Кh5 

11. h3 Фf6 12. Фe2 Крh8 13. Сh2 

Кf4 14. С:f4 gf 15. g4 Сd7 16. 

0-0-0 Лg8 17. Лdg1 Лg7 18. Лg2 

Лag8 19. Лhg1 Сa7 20. Кh2 Кd8 

21. h4 Ф:h4 22. Кdf3 Фe7 23. 

g5 Кe6 24. Кg4 hg 25. Кh6 Лh7 

26. К:g8 Кр:g8 27. К:g5 f3 28. 

Ф:f3, 1:0.

*  *  *
Ра шэн не за да чы М. Глу ша ка 

з мi ну ла га вы пус ку: 1. Кf4! Ра-

шэн не за дан ня С. Да ро шчан кi 

для па чат коў цаў: 1. Ch6! К:е5 

(Л:е5, Кf6) 2. С:g7+ i 3. С:К(Л)х, 

1... Лg8 2. С:g7+ Л:g7 3. Ф:g7х 

Пер шыя пра вiль на ад ка за лi 

Ула дзi мiр Iзо таў, Ва сiль Жу ко-

вiч, Вiк тар Жук, Сяр гей Цяль-

пук, Ва сiль Ба ры се вiч. Iгар 

Ана нiч ра шыў за да чу з вы пус-

ку № 96.

Ва дзiм ЖЫЛ КО.

10 ліпеня 2020 г.
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(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лi вы пад пi са лi ся на га зе ту «Звяз да» на III квар тал або 

II паў год дзе 2020 го да — за паў няй це карт ку ўдзель нi ка, 

вы ра зай це i да сы лай це да 16 лi пе ня 2020 го да ў рэ дак цыю 

на ад рас: вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А, г. Мiнск, 220013.

Ся род пад пiс чы каў 17 лi пе ня 2020 го да бу дуць ра зы гра-
ны 7 та но мет раў A&D i су пер прыз — ма са жор руч ны Bradex. 
Вы нi кi бу дуць апуб лi ка ва ны ў га зе це «Звяз да» 
да 25 лiпеня 2020 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэдак цыi да 30 ве-
рас ня 2020 го да пры па да чы квi танцыi аб пад пiс цы на «Звяз ду» на III квар тал 
або II паў год дзе 2020 го да ды паш пар та. Пас ля 30 ве рас ня вы да ча пры зоў спы-
ня ец ца i прэ тэн зii пад пiс чы каў не пры ма юц ца. Умовы рэ клам най гуль нi «Ле та 
ў ра дасць са «Звяз дой» чы тай це ў ну ма ры 112 га зе ты «Звяз да» ад 11 чэр ве ня 
2020 го да.

Тэ ле фон для да ве дак — (017) 263 66 73.
Тэр мiн пра вя дзен ня гуль нi — з 15.06.2020 да 30.09.2020.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гiст ра цыi № 3800 ад 08.06.2020 го да, вы да дзе на Мi нiс тэр ствам 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня i ганд лю Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

«Ле та ў ра дасць са «Звяз дой»

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

На тэ ле ка на ле «Бе ла русь 1» стар та ваў но вы се зон пра ек та 

Агенц тва тэ ле на вiн Бел тэ ле ра дыё кам па нii «Лёс гi ган таў. 

Пе ра за груз ка». Цыкл да ку мен таль ных фiль маў рас каз вае 

не толь кi пра мi ну лае, але i пра сён няш нi дзень, а так са ма 

перс пек ты вы ў роз ных сек та рах бе ла рус кай пра мыс ло-

вас цi: бу даў нi чай га лi не, мiк ра элект ро нi цы, ма шы на  будаў-

нiц тве, а так са ма сель скай гас па дар цы. Пас ля кож най се-

рыi — яе ад кры тае аб мер ка ван не ў сту дыi з тэ ле вя ду чы мi 

i за про ша ны мi экс пер та мi.

На га да ем, пер шы цыкл се рый экс клю зiў на га да ку мен таль на га 

пра ек та «Лёс гi ган таў» стар та ваў яшчэ ў 2012-м i апа вя даў пра 

най буй ней шыя прад пры ем ствы ча соў СССР. Дру гi цыкл меў 

наз ву «Гаст ра ном» i зна ё мiў з са вец кi мi пра дук то вы мi брэн да мi. 

На ступ ны быў цыкл «Дзярж кi но», у якiм рас каз ва лi пра ства рэн не 

шэ дэў раў са вец ка га кi не ма то гра фа. У чац вёр тым се зо не ўспа-

мi на лi пра ўтуль ныя са вец кiя ква тэ ры, мэб лю i бы та вую тэх нi ку 

тых ча соў. А вось пя ты се зон ста не свое асаб лi вым пад вя дзен нем 

вы нi каў са цы яль на-эка на мiч ных рэ фор маў, якiя пра во дзi лi ся ў 

кра i нах Ус ход няй Еў ро пы на пра ця гу апош нiх дзе ся цi год дзяў.

— У кож най се рыi ёсць свой ад праў ны пункт, зра зу ме лы гле-

да чам: са вец кi стол, аў та ма бiль, цац ка... На прык лад, ад штур хоў-

ва ю чы ся ад пра дук то ва га на бо ру на ста ле, мы рас каз ва ем, як 

раз вi ваў ся аг ра пра мыс ло вы комп лекс, ча му фер ме рам у су сед нiх 

кра i нах да плач ва юць за пус та зел ле на iх па лях i да ча го пры вя лi 

«мяк кiя рэ фор мы», па шля ху якiх пай шла на ша кра i на, — ка жа 

аў тар iдэi Рус лан Тур коў.

Твор чая гру па АТН за пра шае да раз мо вы пра прад пры ем ствы, 

якiя бы лi брэн да мi вя лi кай кра i ны i на гляд на дэ ман струе, ка му 

ўда ло ся за ха ваць свае тра ды цыi i знай сцi но вае аб лiч ча, а хто 

пра цяг вае жыць ус па мi на мi. Аб мер ка ван не ра зам з экс пер та мi 

(вя ду чы мi гiс то ры ка мi, эка на мiс та мi i па лi то ла га мi Бе ла ру сi, Ра-

сii, кра iн Пры бал ты кi i шэ ра гу iн шых дзяр жаў) бу дзе ад бы вац ца 

ў сту дыi ад ра зу пас ля па ка зу чар го вай се рыi да ку мен таль на га 

фiль ма. Но выя вы пус кi ток-шоу «Лёс гi ган таў. Ад кры ты па каз» — 

на пер шай кноп цы па па ня дзел ках у 19.20.

Але на ДРАП КО. Фо та да дзе на Бел тэ ле ра дыё кам па нi яй.

Му зыч ны тэ ле ка нал «RU.TV Бе ла-

русь» ар га нi за ваў для ма ла дых ар-

тыс таў пля цоў ку для дэ ман стра цыi 

сва iх та лен таў. На пра ця гу ме ся ца 

юныя вы ка наў цы ад 4 да 16 га доў 

маг лi па даць за яў ку на ўдзел у но-

вым тэ ле вi зiй ным кон кур се «Га то вы 

да ЭфiRU», прэм' ер ны вы пуск яко га 

вый шаў у мi ну лую су бо ту.

— У асно ве на ша га пра ек та ля жыць 

iдэя пра тое, што на шля ху да сва ёй ма ры 

трэ ба ад чы нiць не каль кi дзвя рэй — на-

ву чыў шы ся ча мусь цi но ва му, ты змо жаш 

да сяг нуць та го, пра што ма рыш. Для мно-

гiх та ле на вi тых лю дзей та кi мi дзвя ры ма 

з'яў ля юц ца, на прык лад, тэ ле ба чан не, 

ра дыё i iн тэр нэт, дзе та лент мо жа аца-

нiць шмат лi кая аў ды то рыя. «Га то вы да 

ЭфiRU» — як раз шанц па ка заць, на што 

ты здоль ны, i атры маць во пыт ра бо ты на 

тэ ле вi зiй най пля цоў цы, у эфi ры му зыч на га 

тэ ле ка на ла, — ад зна чае ад на з ар га нi-

за та раў пра ек та, прад зю сар i спя вач ка 

На стас ся ЦI ХА НО ВIЧ. — У ад роз нен не ад 

звы чай на га кон кур су, на тэ ле вi зiй ным пра-

ек це за да ча вы ка наў цаў — пе ра даць праз 

ка ме ру гiс то рыю сва ёй пес нi ды ра зам з 

тым быць ва каль на i ар тыс тыч на на столь кi 

пе ра ка наў чым, каб яго па чуў кож ны, хто 

зна хо дзiц ца ка ля тэ ле вi за ра. Тут па трэб-

ны асаб лi вы та лент i здоль нас цi. У нас 

ра бо та па ча ла ся яшчэ да па чат ку зды мак 

кон курс ных ну ма роў, ка лi для ўдзель нi каў 

бы лi ар га нi за ва ны май стар-кла сы па ва ка-

ле — ад пе да го га На стас сi Ко на на вай — 

i ак цёр скiм май стэр стве — ад акт ры сы 

тэ ат ра i кi но Лю сi Асма лоў скай. Па коль кi 

дзе цi зна хо дзi лi ся ў роз ных га ра дах, то 

су стрэ чы з май стра мi пра во дзi лi ў фар-

ма це ан лайн. Не па срэд на на здым ках усе 

ўдзель нi кi пра дэ ман стра ва лi сур' ёз ную на-

стро е насць пра ца ваць i вя лi кае жа дан не 

пе ра маг чы. Ця пер кож ную су бо ту ўве ча ры 

юныя ар тыс ты ча ка юць пад трым кi тэ ле-

гле да чоў, бо па пра вi лах кон кур су ад на го з 

двух удзель нi каў фi на лу ў кож ным вы пус ку 

вы бi рае тэ ле аў ды то рыя.

Уся го на пра па но ву ад гук ну ла ся больш 

за сот ню ча ла век. Геа гра фiч на гэ та ма ла-

дыя спе ва кi з роз ных кут коў Бе ла ру сi: ад 

Мiн ска да Брэс та, ад Рэ чы цы да Ба ры са ва, 

ад Мi ка шэ вiч да Хой нi каў. Ар га нi за та ра мi 

ва каль на га пра ек та вы сту пi лi кi на сту дыя 

«Гу ма рын ка» i прад зю сар скi цэнтр на род-

ных ар тыс таў Бе ла ру сi Яд вi гi Па плаў скай i 

Аляк санд ра Цi ха но вi ча, а яго вя ду чы мi ста-

лi юная спя вач ка Ган на Юр ке вiч i шо ўмен 

Аляк сандр Се ры каў. Ме на вi та яны пад трым-

лi ва юць кан кур сан таў, апа вя да юць (па аў-

то рках у 20.00) у дзён нi ках пра за ку лiс се 

пра ек та i ар га нi зу юць су стрэ чы з вя до мы мi 

экс пер та мi ў све це му зы кi — прад зю са ра-

мi, спе ва ка мi, клiп мей ке ра мi, кам па зi та ра мi, 

пе да го га мi, якiя да па мо гуць са ры ен та вац-

ца на шля ху да вя лi кай сцэ ны. У кож ным 

вы пус ку ўдзель нi ча юць во сем кан кур сан-

таў, якiя прай шлi па пя рэд нi ад бор. Да рэ чы, 

у су вя зi з эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цы яй у пер-

шым се зо не аб ме жа ва лi ся ан лайн-кас тын-

гам — удзель нi каў вы бi ра лi па вi дэа за пi сах 

(па тра ба ва ла ся жы вое вы ка нан не лю бi май 

пес нi). Га лоў ным кры тэ ры ем, без умоў на, 

быў уз ро вень ва каль ных да ных i ар тыс тыч-

ных здоль нас цяў, але гля дзе лi так са ма i на 

ўмен не тры мац ца пе рад ка ме рай.

У пер шым се зо не кан кур сан ты дэ ман-

стру юць свае та лен ты на сцэ не, а ацэнь-

вае iх пра фе сiй нае жу ры (з эк ра наў тэ ле-

вi за ра), у скла дзе яко га — Ге ор гiй Кал дун, 

Але на Лан ская i Хе ле на Ме ра аi. Тэ ле гле-

да чы мо гуць пад тры маць сва iх фа ва ры таў, 

пра га ла са ваў шы ан лайн. Тых, хто на бя-

рэ най боль шую коль касць ба лаў, ча ка-

юць у фi на ле шоу. А пе ра мож ца атры мае 

прыз — здым кi клi па на аў тар скую пес ню 

i ра та цыю яго на ка на ле «RU.TV Бе ла-

русь». Са чыць за раз вiц цём па дзей гле да-

чы змо гуць у тэ ле эфi ры кож ную ня дзе лю 

па су бо тах у 20.00, а так са ма ў iн тэр нэт-

пра сто ры — Instagram@gotov_k_efiru i на 

ютуб-ка на ле «RU.TV Бе ла русь».

Але на ДРАП КО.

Фо та да дзе на ар га нi за та ра мi пра ек та.

ЯК ЖЫЦ ЦЁ, ГI ГАН ТЫ? Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi Знай сцi свае дзве ры 
на вя лi кую сцэ ну


