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ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 67 ′

ГАЙ ДА 
НА ПРА МЕ НАД!.. 
ПА ЦВІН ТА РЫ?

Свой, ад мет ны чы тач у 

га зе ты «Звяз да». Ён жа, 

хо чац ца ве рыць, гля дач 

тэ ле ка на ла «Бе ла русь 

3» і ў пры ват нас ці пра-

гра мы «Раз маў ля ем 

па-бе ла рус ку». Гэ тая тэ-

ле вік та ры на ўжо ка то ры 

год у эфі ры і маг ла б вы-

хо дзіць да лей — у звыч-

ным фар ма це. Ад нак 

ства раль ні кі вы ра шы лі 

ўдас ка на ліць яго (над 

чым і пра цу юць)...

А па куль усе, хто ці ка-

віц ца мо вай, ша ну юць 

яе і, маг чы ма, пла ну-

юць удзел у вік та ры не, 

мо гуць пра ве рыць сваё 

ве дан не з да па мо гай 

«Звяз ды». Та кім чы нам,

ці ве да лі вы, што:

адзюль тэр — ня вер насць 

му жа, жон кі;

бур містр — кі раў нік па-

ме шчыц ка га ма ёнт ка або 

ста рас та, пры зна ча ны па-

ме шчы кам з ся лян;

ві зі та цыя — пра вер ка ва-

ен ным суд нам да ку мен таў і 

гру зу на су стрэ тым у ад кры-

тым мо ры суд не, якое вы клі-

кае па да зрэн не;

мар га на тыч ны шлюб — 

шлюб па між чле нам ма нар-

хіч на га до му і жан чы най не 

ма нар хіч на га ро ду, які не дае 

пра ва на сле да ваць пра стол;

пра ме над — 1) пра гул ка; 

2) мес ца для гу лян ня;

ры га рызм — су ро вае, 

дро бяз нае пры трым лі ван-

не якіх-не будзь прын цы паў, 

пра віл, пе ра важ на ў пы тан-

нях ма ра лі;

цвін тар — 1) цар коў ны 

двор ці ага ро джа нае мес ца 

пры царк ве; 2) мо гіл кі пры 

царк ве;

цугц ванг — у шах мат най 

гуль ні — вы му ша ны, ня вы-

гад ны ход;

штры фель — ад ва рот 

на груд ной част цы верх ня га 

адзен ня;

яд ваб — шоўк.

ФАН ТАС ТЫ КА
Гуч ная тэ ле ві зій ная прэм' е ра ад бу дзец ца ад-

на ча со ва ў Бе ла ру сі і Ра сіі 22 кра са ві ка. На ра-

сій скім Пер шым ка на ле і ў эфі ры АНТ стар туе 

вась мі се рый ны се ры ял «Лепш, чым лю дзі», які 

рас каз вае... а вось і не пра бра тоў на шых мен-

шых, а пра тэх на ло гіі бу ду чы ні. Дак лад ней, пра 

ча ла ве ка па доб ных бія ро ба таў, якія ў 2029 го дзе 

ста лі на столь кі звы чай най спра вай, што за мя ня-

юць прак тыч на ўсю бы та вую і ку хон ную тэх ні ку 

ў до ме, пра цу юць на не бяс печ ных або цяж кіх 

вы твор час цях, да гля да юць дзя цей і па жы лых 

лю дзей. Ад нак не ўсіх ра дуе та кое су сед ства і 

пра нік нен не анд ро і даў, і ў гра мад стве дзей ні чае 

гру па «лік ві да та раў», якая га то вая на ўсё дзе ля 

за ба ро ны ро ба таў.

Ары са — су пер бот, экс пе ры мен таль ны пра та-

тып, які не прос та ана лі зуе і на за па швае ін фар-

ма цыю, але і счыт вае эмо цыі лю дзей і здоль-

ная на не прад ка-

заль ныя ўчын кі. 

Ёй па трэб ны не 

гас па дар, а сям'я, 

дзе яе пры муць і 

па лю бяць, і дзе ля 

сям'і Ары са здоль-

ная па ру шыць за-

ко ны ро ба та тэх ні кі 

і пры чы ніць шко ду 

ча ла ве ку...

Як ні дзіў на, гэ та не фран шы за і не эк ра ні за-

цыя — фан тас тыч ны се ры ял, асно ву яко га ства-

ра ла ка ман да з дзе ся ці сцэ на рыс таў (пры нам сі, 

так сцвяр джа юць ства раль ні кі, на стой ва ю чы, 

што ідэя цал кам ары гі наль ная і ад маў ля ю чы 

па да бен ства з анг ла-аме ры кан скім і швед скім 

пра ек та мі «Лю дзі» і «Са праўд ныя лю дзі»), зды-

маў ся ў 2016—2017 га дах у Маск ве. Да рэ чы, у 

яго ёсць дру гі се зон — так са ма вась мі се рый ны, 

які ўжо аца ні лі гле да чы ан лайн-плат фор маў, а 

хут ка ўба чыць і тэ ле аў ды то рыя.

РА МАН ТЫ КА
Ка жуць, для ка хан ня ня ма ме жаў. Вя ду чыя 

тэ ле ка на ла «МІР» ус пры ня лі гэ та лі та раль на — 

і ў пра гра ме «Ка хан не без ме жаў», што стар та ва-

ла ў ся рэ дзі не кра са ві ка, рас каз ва юць гіс то рыі, 

у якіх пе ра пле це ныя ванд роў кі, па чуц ці, ку лі нар-

ныя і вя сель ныя тра ды цыі роз ных на ро даў.

Зна ё мы мно гім па пра ек це «Зва ная вя чэ ра» 

Ры гор Шаў чук і жур на ліст ка Яў ге нія Ра дзі во на ва 

пры яз джа юць ня зва ны мі, але пры ем ны мі гас-

ця мі на роз ныя вя сел лі, ад Каў ка за да Чу кот кі, 

і па каз ва юць са мыя не звы чай ныя ўра чыс тас ці і 

шлюб ныя аб ра ды. Так, у пер шым вы пус ку гэ та 

бы ло вя сел ле ў бу ра таў: вя ду чыя рас ка за лі, які 

ка лым у Бу ра ціі про сяць за ня вес ту, на вош та 

жа ні ху ла маць го лы мі ру ка мі кост кі жы вёл, што 

вы ка рыс тоў ва юць за мест за ру чаль ных коль цаў 

і ча му вя сель ны кар тэж па тра ды цыі... за кід ва-

юць гно ем.

Да лей на чар зе — удзел у вя сель ных цы-

ры мо ні ях прад стаў ні коў яшчэ 25 на ро даў, якія 

жы вуць у Ра сіі. Вя ду чыя па бы ва юць на мар доў-

скім вя сел лі — «са мым хмель ным», яў рэй скім — 

«са мым прак тыч ным», да ге стан скім — «са мым 

тан цу ю чым», і гэ так да лей. Дру гі і на ступ ныя вы-

пус кі рэ алі ці-шоу гля дзі це ў эфі ры ка на ла «МІР» 

кож ную ня дзе лю ў 10.45.

КО МІК СЫ
25 га доў та му на вя лі кі эк ран вый шла ка ме-

дыя «Мас ка» з Джы мам Ке ры, зня тая па вод ле 

ад най мен най се рыі ко мік саў, — а, зда ец ца, ні-

бы та ўчо ра тое бы ло. Ме на ві та гэ та стуж ка ад-

кры ла для вя лі кай аў ды то рыі акт ры су Кэ ме ран 

Дзі яс і за ма ца ва ла сла ву ко мі ка Джы му Ке ры, 

які па га дзіў ся зды мац ца за сім ва ліч ны га на рар у 

450 ты сяч до ла раў толь кі та му, што так са ма, як 

га лоў ны ге рой, вель мі лю біць муль ці кі.

Ус пом ніць, як ці хі і са рам лі вы бан каў скі клерк, 

ня ўклю да Стэн лі Іп кіс зна хо дзіць ста рую мас ку 

бо га Ло кі, пе ра тва ра ец ца ва ўсё ма гут на га, хоць 

і кры ху звар' я це ла га, але да во лі ра ман тыч на га 

пер са на жа, на ноў за мі ла вац ца са ба кам Май лам, 

а мо і па тан чыць пад зна ка мі тую кам па зі цыю 

Сubаn Реtе — мож на ра зам з ка на лам TV1000 — 

26 і 27 кра са ві ка.

У Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 

пад тры ма лі са цы яль ны пра-

ект Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

глу хіх. Сем ча ла век з поў най 

ад сут нас цю слы ху — удзель ні-

кі ка ман ды Dеаf Sроrt Bеlаrus, 

якія хо чуць рас каз ваць пра 

спар тыў нае жыц цё на шай краі-

ны, — прай шлі ста жы роў ку ў 

ме ды я хол дын гу і па спра ба ва лі 

ся бе ў якас ці жур на ліс таў, апе-

ра та раў і рэ жы сё раў.

Ця гам трох тыд няў ін клю зіў-

най ста жы роў кі ка ман да Dеаf 

Sроrt Bеlаrus, у скла дзе якой 

ёсць 15-га до вая школь ні ца, 

шмат дзет ная ма ці, ка сір так 

зва ных ці хіх кас буй ной сет кі 

су пер мар ке таў, спарт смен-ін-

струк тар па лёг кай ат ле ты цы, 

прай шла шмат функ цы я наль-

нае на ву чан не і атры ма ла 

мност ва ка рыс ных па рад і 

пад ка зак ад тэ ле ві зій ных спе-

цы я ліс таў.

«На шы ста жо ры пе ра адо-

ле лі страх ста сун каў, змаг лі 

рас крыц ца і ві да воч на змя ні-

лі ся — як вон ка ва, па пра ца-

ваў шы над сты лем і імі джам, 

так і ўнут ра на, — па дзя лі ла-

ся ку ра тар гру пы, вя ду чая 

Агенц тва тэ ле на він Тац ця на 

НІ КІ ЦІ НА. — Бу дзем і на да-

лей са чыць за іх няй ра бо тай 

і дзя ліц ца па ра да мі, бо пла-

ны ў ка ман ды вя лі кія: яны хо-

чуць пе ра фар ма та ваць свой 

YоuTubе-ка нал і сайт, каб зра-

біць з яго паў на цэн нае сет ка-

вае вы дан не, ла дзіць пра мыя 

эфі ры на він аб спор це і не 

толь кі. Мы, са свай го бо ку, 

за га рэ лі ся ідэ яй і па ста ра лі ся 

пе ра даць як ма га больш пра-

фе сій ных ве даў і на вы каў: вы-

яз джа лі ра зам на рэ пар тажы, 

пра ца ва лі на зды мач най пля-

цоў цы, да па ма га лі пі саць 

тэкс ты, ра біць ві дэа здым кі і 

ман таж, на ладж ваць кан так-

ты з ін тэр нэт-аў ды то ры яй. 

Гэ ты пра ект на са мрэч вель мі 

важ ны — аказ ва ец ца, у на-

шай кра і не вя лі кі дэ фі цыт пе-

ра клад чы каў жэс та вай мо вы, 

на 10 512 ін ва лі даў па слы ху 

ёсць уся го 63 спе цы я ліс ты. 

Ка лі на шы ста жо ры ство раць 

сваю ін тэр нэт-пля цоў ку на він, 

гэ та бу дзе не толь кі ка му ні-

ка тар, але і доб ры па моч нік 

для лю дзей з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та прэс-служ бы БТРК.

Но вую за да чу да слаў для 

на шай га зе ты Мі ка лай Бы каў 

з вёс кі Рэ пі чы Ба ра на віц ка га 

ра ё на (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крс5, Сg4, пп. b6, 

b7, с7, f6, f7, g7 (8).

Чор ныя: Крd7, Ка7, Кg6, 

пе6 (4).

Мат у 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

* * *

Ці ка ва, што ў Ба ра на віц-

кім ра ё не, дзе жы ве М. Бы каў, 

шах ма ты пра па ган ду юць не 

толь кі на стаў ні кі ці трэ не ры, 

але і біб лі я тэ ка ры. Як рас ка-

за ла ды рэк тар ра ён най цэнт ра-

лі за ва най біб лі я тэч най сіс тэ мы 

Тац ця на ЛАЙ ША, сё лет ні Ты-

дзень дзі ця чай і юнац кай кні гі 

прай шоў тут пад зна кам шах-

мат. У Мір скай біб лі я тэ цы дзя-

цей ві та лі ра зам з Ка ра ле вай 

кніг абод ва шах мат ныя Ка ра лі, 

у Жам чуж нен скай прай шоў ін-

тэ ле кту аль ны тур нір, у Воль-

наў скай — лі та ра тур ны квэст 

ра зам з Шах мат най ка ра ле вай, 

у Га ра дзі шчан скай — «по ле 

цу даў» «Па да рож жа ў Кра і ну 

шах мат». А пад вя лі вы ні кі Тыд-

ня ў За ста рын скай біб лі я тэ цы-

клу бе — шах мат ным тур ні рам, 

вік та ры най і ўзна га родж ван нем 

ак тыў ных удзель ні каў.

* * *

Як мы ўжо па ве дам ля лі, у 

ма ке дон скай ста лі цы Скоп'е 

прай шоў чэм пі я нат Еў ро пы па 

шах ма тах. Ся род 358 удзель-

ні каў з 42 кра ін бы ло 146 грос-

май страў, 89 між на род ных 

май строў і 68 май строў ФІ ДЭ. 

З дзе вя ці бе ла ру саў най леп-

шы вы нік па ка заў Аляк сей 

Аляк санд раў — 13-е мес ца, 

7,5 ба ла з 11 маг чы мых. Кі-

рыл Сту пак — на 39-м мес цы 

з 7 ба ла мі, Сяр гей Аза раў (які 

ў пер шай па ло ве тур ні ра пэў ны 

час зна хо дзіў ся на пя тым мес-

цы) — на 61-м, у яго 6,5 ба ла. 

Па 6,5 на бра лі так са ма Ула дзі-

слаў Ка ва лёў, Анд рэй і Сяр гей 

Жы гал кі, 5,5 — Вя ча слаў За-

ру біц кі, 5 — Мі ха іл Ні кі цен ка, 

4,5 — Воль га Ба дэль ка. Вось 

дзве пе ра мо гі бе ла рус кіх грос-

май страў.

Аляк сей Са ра на (Ра сія) — 

Аляк сей Аляк санд раў. 1. d4 

Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 d5 4. Кc3 dc 

5. e4 Сb4 6. Сg5 c5 7. С:c4 cd 8. 

К:d4 С:c3+ 9. bc Фa5 10. Сb5+ 

Кbd7 11. С:f6 Ф:c3+ 12. Крf1 gf 

13. h4 Фb4 14. Лb1 Фd6 15. Лh3 

a6 16. Сe2 Кc5 17. Лc3 К:e4 18. 

Лd3 0-0 19. Фc1 Фh2 20. Лh3 

Фe5 21. Кf3 Фc5 22. Фe1 Фc3 

23. Лb4 f5 24. Фb1 Сd7 25. Л:b7 

Сc6 26. Лb3 Фc5 27. Фe1 Сd5 

28. Лe3 Лab8 29. Кd2 К:d2+ 30. 

Ф:d2 Лb1+ 31. Сd1 Фc1 32. Ф:c1 

Л:c1 33. Лe1 f4 34. Лa3 Лd8 35. 

Сb3 С:g2+ 36. Кр:g2 Л:e1 37. 

Л:a6 Лd3 38. Лa4 f3+ 39. Крg3 

Лg1+ 40. Крf4 Лg2 41. Крe4 

Лd2, 0:1.

Сяр гей Жы гал ка — Саль ва-

дор дэль Рыа дэ Ан ге ліс (Іс па-

нія). 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Кd2 c5 

4. Кgf3 cd 5. К:d4 Кc6 6. Сb5 

Сd7 7. К:c6 С:c6 8. С:c6+ bc 9. 

c4 de 10. К:e4 Ф:d1+ 11. Кр:d1 

Кf6 12. К:f6+ gf 13. Сe3 Лg8 14. 

g3 c5 15. Крc2 Крd7 16. Лhd1+ 

Крc6 17. Лd3 Сe7 18. Лad1 Лgd8 

19. Л:d8 С:d8 20. Лd3 Сc7 21. Лa3 

Сb6 22. Крd1 h5 23. Крe2 Лg8 

24. Лd3 Сc7 25. Лa3 Сb6 26. Сf4 

f5 27. Крe3 f6 28. Крe2 Лg4 

29. Лd3 e5 30. h3 Лg6 31. Сd2 

h4 32.  f3 f4 33. gf e4 34. Лa3 f5 

35. Сe1 Лg1 36. f3 Сc7 37. fe 

fe 38. Лa6+ Крb7 39. Лf6 Лg2+ 

40. Сf2 Лh2 41. Крe3 a5 42. b3 

Крc8 43. Лf7 Сd6 44. f5 Сg3 

45. С:g3 hg 46. Лg7, 1:0.

* * *

У Ор шы прай шлі пер шын-

ствы Бе ла ру сі ся род юна коў 

і дзяў чат. У сва іх уз рос та вых 

гру пах пе ра маг лі: да 8 га доў — 

Іван Кір ко і Ні ка Вен ская, да 

10 — Ар сень Сіт ні каў і Мі ле на 

Сі да рэ ня, да 12 — Мі хей На-

ву мен ка і Ма рыя Ду ба вік, да 

14 — Мак сім Ца рук і Ксе нія Зе-

лян цо ва, да 16 — Ягор Сі ліч і 

Ары на Ку зіч.

* * *

Ра шэн не за дач з мі ну ла-

га вы пус ку: № 1. 1.Фg6 (па-

гро за 2.Фf5) Крd4 2.е6+, 1...

dе 2.Фс6+. № 2. 1.Сd3 Крd2 

2.Фс2+, 1...Крb2 2.Крd4; за да-

ча-бліз ня: 1.Фb5 Крс2 2.Фb4. 

Пер шы мі пра віль на ад ка за лі 

Ігар Ана ніч, Сяр гей Цяль пук, 

Ва сіль Жу ко віч, Ула дзі мір Ізо-

таў.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі НА МО ВЕ 
РА ЗУ МЕН НЯ
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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі ТРЫ НА ГО ДЫ 
ЎКЛЮ ЧЫЦЬ ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР


