
18 кастрычніка 2019 г.



1316 1

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

Аў тар на ступ най за да чы (гл. 

дыя гра му) — мін скі скла даль-
нік Ва дзім Іва ноў.

Бе лыя: Крg4, Фh4, Сс6, Кb4, 
пп. g6, g7 (6).

Чор ныя: Кре6 (1).
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

* * *

Ку бак све ту ў Хан ты-Ман сій-
ску (128 удзель ні каў) вый граў 
азер бай джан скі грос май стар 

Тэй мур Ра джа баў, які ў фі на ле 
пе ра мог кі тай ца Дзін Лі жэ ня ў 
дзвюх да дат ко вых бліц-пар ты ях. 
У мат чы за трэ цяе мес ца фран-
цуз Мак сім Ваш'е-Лаг рау адо-
леў дру го га кі тай ца — Юй Ян'і. 
Адзі ны бе ла рус кі прад стаў нік, 
Аляк сей Аляк санд раў, як мы ўжо 
па ве дам ля лі, вы быў з ба раць бы 
ў пер шым жа ко ле.

У ка зах стан скім Ак то бе прай-
шоў ка манд ны Ку бак Ула дзі мі ра 
Двар ко ві ча ся род юна коў і дзяў-
чат 2002 го да на ра джэн ня і ма-
ла дзей шых. Збор ная Бе ла ру сі 
вый гра ла во сем мат чаў і адзін 
звя ла ўні чыю, у вы ні ку ўпэў не-
на за ня ўшы пер шае мес ца. На 
дру гім — Кі тай, на трэ цім — 
Ра сія. По тым ад быў ся аса біс-
ты бліц- тур нір (39 удзель ні каў), 
дзе на шы шах ма тыс ты так са ма 
вы сту пі лі доб ра: Вя ча слаў За ру-
біц кі за няў дру гое мес ца, Дзя ніс 
Ла за вік — трэ цяе. Воль га Ба-
дэль ка фі ні ша ва ла 19-я, а юная 
Са ша Та ра сен ка — 29-я (але ў 
аса біс тай су стрэ чы пе ра маг ла 
Воль гу).

Бе ла рус кія ка ман ды ўзя лі 
ўдзел і ў «пер шым ка манд ным 
чэм пі я на це све ту ся род школь-
ні каў», як гуч на на зва лі гэ ты 
тур нір ар га ні за та ры, — у Цах-

ка дзо ры (Ар ме нія). Юна кі за ня лі 
пя тае мес ца з вась мі, а дзяў ча-
ты — шос тае з ся мі.

А на тур ні ры ў Льво ве бе ла-
рус кі ўдзель нік Ар цём Сі ня ўскі 
вы зна чыў ся сва ім мі ра люб-
ствам: усе 9 пар тый звёў уні-
чыю. У вы ні ку — шос тае мес-
ца.

* * *
Брэст вя до мы ў Бе ла ру сі як 

го рад з даў ні мі і моц ны мі шах-
мат ны мі тра ды цы я мі. Ня даў на 
ад быў ся яго чар го вы чэм пі я нат. 
Як па ве да міў наш чы тач Вік тар 
Жук, за пры за выя мес цы зма га-
лі ся тры май стры, ча ты ры кан-
ды да ты ў май стры і дзе сяць най-
мац ней шых пер ша раз рад ні каў. 
На браў шы сем ач коў з васьмі 
маг чы мых, чэм пі ё нам Брэс та 
пя ты раз стаў май стар ФІ ДЭ, 
вя до мы трэ нер Ула дзі слаў Ка-
та шук, які ўжо за ва ёў ваў гэ ты 
ты тул у 1999, 2001, 2003 і 2006 
га дах. «Се раб ро» — у май стра 
спор ту Дзміт рыя Бу ла на ва (чэм-
пі ё на Брэс та 2005, 2008 і 2017 
га доў), «брон за» — у кан ды да-
та ў май стры дзе ся ці клас ні ка 
Мі ха і ла Яшчу ка (чэм пі ё на 2018 
го да).

У муж чын скім чэм пі я на це 
ўдзель ні ча ла і сё лет няя чэм-
піён ка Бе ла ру сі ся род жан чын, 

13-га до вая Аляк санд ра Та ра-
сен ка, якая ў вы ні ку за ня ла 
чац вёр тае мес ца.

А вось дзве ці ка выя пар тыі з 
пер шын ства го ра да над Бу гам.

Дз. Бу ла наў — А. Алі шэ віч. 
1. е4 е6 2. d4 d5 3. Kc3 Kf6 4. e5 
Kfd7 5. Kce2 c5 6. c3 f6 7. f4 Ce7 
8. Kf3 fe 9. de 0-0 10. Kg3 Ch4 
11. Cd3 Kc6 12. Фc2 h6 (12...g6 
13. C:g6 hg 14. Ф:g6+ Kph8 15. 
Фh6+) 13. Фe2 a6 14. 0-0 C:g3 
15. hg Фb6 16. Cb1 Лe8 17. g4 d4 
18. c4 Kf8 19. g5 hg 20. K:g5 g6 
21. C:g6 (21...K:g6 22. Фh5) Лe7 
22. Фh5 Фc7 23. Ke4 Kd7 24. Лf3 
Kf8 25. Kf6+ Kpg7 26. f5 K:e5 27. 
Фh6+ Kp:f6 28. Cg5х

Дз. Бу ла наў — М. Яшчук. 1. 
е4 е5 2. Kf3 Kc6 3. d4 ed 4. K:d4 
g6 5. Kc3 Cg7 6. Ce3 Kf6 7. K:c6 
bc 8. e5 Kg8 9. f4 d5 10. Ce2 h5 
11. 0-0 Ke7 12. Ka4 Kf5 13. Cc5 
h4 14. c4 Kg3 15. hg hg 16. Лe1 
Фh4 17. Kpf1 Ф:f4+ 18. Cf3 Ф:c4+ 
19. Kpg1 Фh4 20. Kpf1 Ca6+ 21. 
Ce2 Фh1+ 22. Cg1 Лh2, 0:1.

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

вы пус ку: 1. Кd5! ~ Крg5 2. Кf6, 
1...Крh5 2. Кf3. Пер шыя пра віль-
на ад ка за лі Ула дзі мір Ізо таў, 
Вік тар Жук, Сяр гей Цяль пук, 
Ігар Ана ніч.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 79

НА ШЧАД КІ — ПОМ НЯЦЬ

Кам па нія па вы ба рах дэ пу та таў Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь вы хо дзіць на фі ніш ную пра-
мую. Па за вяр шэн ні рэ гіст ра цыі кан ды да таў 
пач нец ца пе ры яд пе рад вы бар чай агі та цыі. 
Усе кан ды да ты па Брэсц кай, Ві цеб скай, Го-
мель скай, Гро дзен скай і Ма гі лёў скай аб лас-
цях, а так са ма па го ра дзе Мін ску атры ма юць 
маг чы масць звяр нуц ца да вы бар шчы каў не-
па срэд на: праз вы ступ лен ні на тэ ле ка на ле 
«Бе ла русь 3», а па Мін скай воб лас ці — на 
тэ ле ка на ле «СТБ».

Вы ступ лен ні кан ды да таў у дэ пу та ты пач-
нуц ца 21 каст рыч ні ка і прой дуць у ра бо чыя 
дні да 6 ліс та па да. Пра цяг ласць кож на га 

аб ме жа ва на пяццю хві лі на мі. На га да ем, у 
ад па вед нас ці з вы бар чым за ка на даў ствам 
кан ды да там да ец ца маг чы масць вы сту піць 
на тэ ле ба чан ні адзін раз. Транс ля цыя вы-
ступ лен няў ад бу дзец ца ў вя чэр ні прайм-
тайм з 19.00 да 20.40, за вы клю чэн нем 
22 і 29 каст рыч ні ка, ка лі эфір ны час да ец ца з 
19.00 да 19.30 з улі кам сет кі вя шчан ня тэ ле-
ка на ла «Бе ла русь 3». Тэ ле эфір усім удзель-
ні кам па лі тыч най гон кі да ец ца бяс плат на, 
ад нак за ба ра ня ец ца вы ка ры стан не ў вы-
ступ лен нях аў дыя- і ві дэа ма тэ ры я лаў.

Да рэ чы, па вод ле Па ла жэн ня аб ар га ні-
за цыі і пра вя дзен ні вы сту пленняў і тэ ле-

дэ ба таў кан ды да таў у дэ пу та ты 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь сё ма га склі кан ня за пі сы 
вы ступ лен няў і тэ ле дэ ба таў збе-
ра га юц ца ў Бел тэ ле ра дыё кам-
па ніі і з'яў ля юц ца яе ўлас нас-
цю. Эк зэмп ля ры (ко піі) за пі саў 
вы ступ лен няў гра ма дзя нам і 
ар га ні за цы ям не вы да юц ца, за 
вы клю чэн нем вы пад каў, пра-
ду гле джа ных за ка на даў ствам. 
Вы ка ры стан не гэ тых за пі саў без 
да зво лу Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 
не да пус ка ец ца.

Жур на ліс ты Агенц тва тэ ле на він Бел-

тэ ле ра дыё кам па ніі пры сту пі лі да зды-

мак но вых се рый пра ек та «Бе ла русь 

па мя тае», у якіх рас ка жуць не толь кі 

пра па дзеі на фрон це, але і пра лё-

сы лю дзей, якія жы лі на аку па ва най 

тэ ры то рыі пад час Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, пра тра ге дыі цэ лых на се ле ных 

пунк таў, што бы лі зні шча ны ра зам з 

жы ха ра мі.

У мі ну лым тэ ле ві зій ным се зо не твор чая 
ка ман да АТН пад рых та ва ла 10 ві дэа ро лі каў 
пад агуль най наз вай «Бе ла русь па мя тае», 
пры све ча ных 75-год дзю вы зва лен ня на шай 
кра і ны ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. 
У кож ным мі ні-філь ме бы лі рэ кан стру я ва ны 
па дзеі на фрон це, а ро лі рэ аль ных сал дат і 
афі цэ раў вы кон ва лі іх дзе ці і ўну кі.

Ця пер пра ект рас ка жа не толь кі пра ге-
ро яў вай ны, якія зма га лі ся на фрон це і ў 
ты ле, але і пра мір ных жы ха роў ва ен на га 
лі ха лец ця. Так, у ад ной з се рый у су час най 
сту дэнт кі Крыс ці ны Яў ці шэн ка вай з'я віц ца 
маг чы масць ві зу аль на ўва со біць ус па мі ны 
пра сваю пра ба бу лю — ад люст ра ваў шы па-
дзеі тых ча соў на па лат не і ў кад ры. Яе пра-

ба бу ля Аляк санд ра Анд рэ еў на Ма лыш ка 
ро дам з вёс кі За дуб'е Ган ца віц ка га ра ё на 
Брэсц кай воб лас ці, якую гіт ле раў цы спа лі лі 
29 снеж ня 1943 го да, зні шчыў шы 48 жы-
ха роў і 149 два роў. Аляк санд ры Анд рэ еў-
не ўда ло ся вы жыць, але яна стра ці ла трох 
сва іх дзя цей, якіх жорст ка за бі лі фа шыс ты. 
Пас ля вай ны ге ра і ня змаг ла вы га да ваць 
яшчэ ча ты рох дзя цей. Вёс ку так са ма ад ра-
дзі лі, а яе ах вяр на заў сё ды ўве ка ве чы лі ў 
ме ма ры яль ным комп лек се «Ха тынь».

Для зды мак твор чая гру па АТН ад пра ві-
ла ся ў Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей на род-
най ар хі тэк ту ры і по бы ту ў вёс цы Азяр цо 
Мінск ага ра ё на. Так са ма тэ ле ві зій ні кі пра-
цуюць у Сма ля ві чах і ў Ха ты ні. З да па мо-
гай вы со ка тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня, 
зды мак у па вет ры, вы ка ры стан ня раз на-
стай най пі ра тэх ні кі жур на ліс ты імк нуц ца 
пе ра даць маш та бы тра ге дыі вай ны на пры-
кла дзе ад ной кан крэт най вёс кі.

— Мы пра цяг ва ем пра ект, бо ў нас шмат 
ге ро яў і ся род мір ных жы ха роў, пра якіх 
аба вяз ко ва трэ ба рас каз ваць, — ад зна-
чае вы ка наў чы прад зю сар АТН Рус лан 

ТУР КОЎ. — Наш пра ект за ці ка віў ма ла-
дое па ка лен не, хлоп цы і дзяў ча ты пад ня лі 
сваю аса біс тую гіс то рыю, каб да ве дац ца, 
кім бы лі іх дзя ды і пра дзе ды ў ча сы вай ны і 
які ўнё сак яны зра бі лі ў Вя лі кую Пе ра мо гу, 
75-год дзе якой мы бу дзем ад зна чаць у маі.

Но выя ро лі кі з цык ла «Бе ла русь па-
мя тае» бу дуць вы хо дзіць у эфі ры «Бе ла-
русь 1». А зня тыя ра ней мі ні-філь мы ёсць 
у до сту пе на афі цый ным YоuTubе-ка на ле 
Агенц тва тэ ле на він.

Але на ДРАП КО.

На «Бе ла русь 3» — 
рэ парт ажы 

з куль тур най 
на го ды

У эфі ры тэ ле ка на ла не ўза ба ве 

з'я віц ца се рыя «Куль тур ных рэ-

парт ажаў», у якіх ад люст ру юц ца 

са мыя яр кія і знач ныя па дзеі з 

куль тур на га жыц ця кра і ны. Ад-

мет насць но ва га пра ек та ў тым, 

што з'яў ляц ца на эк ра нах ён бу-

дзе не цык ліч на, а з на го ды фес-

ты ва ляў, кон кур саў, ак цый і ін-

шых буй ных па дзей.

Пер шы вы пуск бу дзе пры све ча ны 
Між на род на му фес ты ва лю Юрыя Баш-
ме та ў Мін ску. Ка ман да пра ек та на-
ве да ла са мыя знач ныя кан цэр ты фо-
ру му, па раз маў ля ла з ар га ні за та ра мі, 
удзель ні ка мі і гас ця мі фес ты ва лю, а 
так са ма па зна ё мі ла ся з за ку ліс сем яго 
ар га ні за цыі і пад рых тоў кі.

Так, на прык лад, тэ ле ві зій ні кі па бы-
ва лі на кан цэр це Ка ра леў ска га фі лар-
ма ніч на га ар кест ра з Лон да на, якім ад-
кры ва ўся фес ты валь. І, ня гле дзя чы на 
жорст кія ўмо вы кант рак та, па вод ле якіх 
прэ са не да пус ка ла ся на рэ пе ты цыі, ка-
рэс пан дэн там са цы я куль тур на га ка на ла 
«Бе ла русь 3» усё ж та кі ўда ло ся за зір-
нуць за ку лі сы гэ тай уні каль най па дзеі.

Да рэ чы, ужо па чы на ю чы з 12 каст-
рыч ні ка ў эфі ры тэ ле ка на ла бу дзе па-
ка за на пяць кан цэр таў з фес ты ва лю 
Юрыя Баш ме та ў фар ма це HD. На вы-
хад ных гле да чоў ча ка юць вы ступ лен-
ні Між на род на га ка мер на га ар кест ра 
East-West Chamber Orchestra пад кі-
раў ніц твам Рас ці сла ва Кры ме ра, Ка-
мер на га ан самб ля «Са ліс ты Маск вы» 
пад кі раў ніц твам Юрыя Баш ме та, а 
так са ма вы ступ лен ні за про ша ных зо-
рак су свет най ака дэ міч най му зы кі — 
Фа зы ла Сая, Ба ры са Бе ра зоў ска га і 
Ле ты цыі Ма рэ на.

Прэм' е ра но ва га пра ек та «Куль тур-
ны рэ пар таж» ад бу дзец ца як раз на пя-
рэ дад ні тэ ле вер сіі кан цэр та Ка мер на га 
ан самб ля «Са ліс ты Маск вы», 26 каст-
рыч ні ка ў 21.05.

Але на ДРАП КО.

Тэ ле ка нал «Бе ла русь 2» пра цяг вае ра да-
ваць пры хіль ні каў се ры я лаў. Шмат се рый ны 
дэ тэк тыў ме ды цын скай тэ ма ты кі «Лан цэт» 
(Ра сія, 2019) ад рэ жы сё ра Але ны Ні ка ла е-
вай («Ма не кен шчы ца», «Ка мі сар ша», «Па п-
са» і «Ва неч ка») ця пер ча кае сва іх гле да чоў 
па буд нях.

Га лоў ны ге рой Ілья Ла ды нін — хі рург ад 
бо га. Яшчэ пад час ву чо бы ў ме ды цын скай 
ВНУ сяб ры пра зва лі яго Лан цэ там. Кар' е ра 
і аса біс тае жыц цё Ільі склад ва юц ца пас ля 
ін сты ту та да во лі ўда ла, ад нак усё змя ня ец ца 
ў ад но ім гнен не. Па мі рае ка ха ная жон ка Ла-
ды ні на, а сын Ільі, аб ві на ва ціў шы яго ў смер-
ці ма ці, сы хо дзіць з до му. Муж чы на ўпа дае ў 
дэ прэ сію і зна хо дзіц ца на мя жы ад чаю.

Ура та ваць хі рур га маг ла б лю бі мая ра-
бо та, але сур' ёз ны стрэс, пе ра не се ны Ла-
ды ні ным, дае свае на ступ ствы: ва ўра ча 
па чы на юць трым цець ру кі. І яму за ста ец ца 
толь кі ад но: ад мо віц ца ад ура чэб най прак-
ты кі і кі нуць ра бо ту.

Ад нак не ча ка на Ілью пра па ноў ва юць уз-
на ча ліць ад дзя лен не клі ні кі, якое зай ма ец ца 
рас сле да ван нем зда рэн няў у баль ні цы. Пас-
ля доў гіх роз ду маў хі рург усё ж та кі вы ра-
шае кар ды наль на змя ніць сваё жыц цё. Да 
та го ж у яго ця пер з'яў ля ец ца маг чы масць 
да ве дац ца, што ад бы ло ся з яго жон кай. Як 
зда ры ла ся, што пас ля ля чэн ня яна па мер ла, 
і хто ві на ва ты ў гэ тай смер ці...

За раз віц цём гіс то рыі Ільі Ла ды ні на гле-
да чы «Бе ла русь 2» мо гуць на зі раць па буд-
нях у 17.55.

Ме ды цын скі дэ тэк тыў

Уба чыць кан ды да таў 
у твар
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Фота БелТА.


