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На хвалi

ФАКТАР ТАЛЕНТУ
Перадкастынг беларускай версіі аднаго з самых папулярных у свеце талент-шоу «X-Factor» прайшоў у мінулыя выхадныя ў Гродне. Перад прадзюсарскай групай праекта ў чатырох
конкурсных намінацыях выступіла амаль 200 выканаўцаў, як
прафесіяналаў, так і аматараў і нават тых, хто ніколі раней
не выступаў перад публікай. А ў чарзе ахвотных на парадак
больш — папярэдне зарэгістравалася каля 2500 чалавек!
Ужо ў гэтую суботу і нядзелю адборы працягнуцца ў Магілёве — з 12 да 20 гадзін усіх ахвотных чакаюць у малой
зале Палаца культуры (Пушкінскі праспект, 7). «Улічвайце,
што спяваць трэба а капэла, таму адказна падыходзьце да
рэпертуару. Неабходна выбраць такія песні, якія максімальна
раскрыюць ваш вакальны талент, пакажуць вас з найлепшага
боку», — раіць кандыдатам выканаўчы прадзюсар беларускага «X-Factor» Вольга ШЛЯГЕР. Таксама давядзецца
адкласці ўбок музычныя інструменты і максімальна сканцэнтравацца — у кожнага артыста ёсць усяго некалькі хвілін, каб
зрабіць уражанне на журы.
Самыя яркія нумары трапяць на тэлекастынгі — іх запішуць
улетку, а ўдзельнікаў збяруць у трэніровачным лагеры для далейшай работы. Шоу стартуе ў эфіры ў верасні. Пераможцу ж,
нагадаем, вызначаць гледачы напрыканцы года.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ШАХМАТНЫ
Выпуск № 90
КЛУБ
Наступную задачу склаў для
нашых чытачоў Мiхаiл Кошаль
з Мiнска (гл. дыяграму).
Бе лыя: Крd7, Фg4, Cb8,
Kd3 (4)
Чорныя: Крd5, Cg7 (2)
Мат за 2 хады.
Дасылайце рашэннi на адрас рэдакцыi («Звязда», вул.
Хмяль нiц ка га, 10А, Мiнск,
220013) або на электронны адрас вядучага аддзела: vadim_
ne67@mail.ru
***
Прапануем знайсцi выйгрыш
за белых у наступнай пазiцыi з
практычнай партыi.
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Белыя: Крh1, Фf5, Лf2, Лh7,
пп. а2, b2, d3, g2, h2 (9).
Чорныя: Кра8, Фе6, Лс8,
Лd7, пп. а7, b7, е5 (7).
Ход белых.
***
На тра ды цый ным тур нiры «Аэ ра флот» у Маск ве
(97 удзельнiкаў) найлепшы з
беларусаў быў Аляксей Аляксандраў — пятае месца. Далей
iдуць: Уладзiслаў Кавалёў —
22-е, Вольга Бадэлька — 43-е
(най леп шы па каз чык ся род
жанчын), Вячаслаў Зарубiцкi —
46-е, Кiрыл Ступак — 57-е.
Уладзiслаў Кавалёў — Н. Р. Вiзах. 1. e4 c5 2. Кc3 d6 3. Сb5+ Сd7
4. С:d7+ Ф:d7 5. f4 g6 6. Кf3 Сg7
7. 0-0 Кc6 8. d3 Кf6 9. Крh1 0-0 10.
Сe3 b5 11. Фe1 b4 12. Кd1 c4 13.
Кf2 cd 14. cd e5 15. fe de 16. Лc1
Лfc8 17. Фd1 Фb7 18. Фa4 Кd7 19.
Лc4 Кb6 20. Фb5 Лab8 21. Лc2 Фa8
22. Фa6 b3 23. ab Кd4 24. Лc3 Кd7
25. b4 Лc6 26. Фa4 Кb6 27. Фa2
Лbc8 28. Кg4 К:f3 29. Л:f3 Фb7 30.
Фb3 h5 31. Кh6+ С:h6 32. С:h6 Фe7
33. Лf1 Фe6 34. Фc2 Кd7 35. Лc1
Л:c3 36. bc a5 37. ba Фa6 38. Лa1
Кc5 39. d4 Кb7 40. Фa4 Лa8 41.
Фb4 Кd6 42. de Кc4 43. Фe7 Фe6
44. Ф:e6 fe 45. a6 Крf7 46. a7 Крe7
47. Сf4 Крd7 48. Лa6, 1:0.

«МАЛАДЫЯ ТАЛЕНТЫ БЕЛАРУСI»
ЗАСПЯВАЮЦЬ ПРА ВЯЛIКУЮ ПЕРАМОГУ
Першы канал Беларускага радыё аб'явiў аб старце прыёму
заявак для ўдзелу ў IХ Рэспублiканскiм творчым радыёконкурсе
«Маладыя таленты Беларусi». Сёлета ён прысвечаны 75-годдзю
Вялiкай Перамогi.
Творчае спаборнiцтва будзе праводзiцца з сакавiка да красавiка
ў шасцi намiнацыях: «Эстрадны вакал» (салiсты/ансамблi), «Iнструментальная музыка» (салiсты/ансамблi) i «Спадчына» (салiсты/
ансамблi). Падаць заяўку могуць хлопцы i дзяўчаты ва ўзросце
ад 10 да 21 года — навучэнцы дзiцячых музычных школ i ССНУ, а
таксама ўдзельнiкi музычных i эстрадных студый, студэнты ВНУ.
Прэтэндэнтам у намiнацыi «Эстрадны вакал» варта рыхтаваць тры
рознахарактарныя песнi, адна з iх павiнна быць прысвечана Вялiкай
Перамозе. Намiнацыя «Iнструментальная музыка» патрабуе тую ж
колькасць твораў (адзiн з якiх — беларускага аўтара). А намiнацыя
«Спадчына» прапануе пагрузiцца ў свет песеннага фальклору i этнiчнай музыкi, выканаўшы тры творы па-беларуску.
Уладальнiкi Гран-пры i лаўрэаты I прэмii мiнулага конкурсу не
могуць браць удзел у намiнацыi, у якой былi адзначаны раней.
Навiны праекта i падрабязнасцi глядзiце на сайце www.radio1.by.
Заяўку на ўдзел трэба паспець даслаць да 31 сакавiка.
Алена ДРАПКО.
Вольга Бадэлька — Эмрэ
Кан. 1. c4 g6 2. Кc3 c5 3. Кf3 Сg7
4. g3 Кc6 5. Сg2 e5 6. 0-0 Кge7
7. Кe1 0-0 8. a3 a5 9. Кc2 d6 10.
d3 Сe6 11. Кe3 Лb8 12. Кed5
Сc8 13. Лb1 К:d5 14. cd Кd4 15.
e3 Кf5 16. b4 cb 17. ab Сd7 18.
Сa3 b5 19. ba Ф:a5 20. Сb4 Фb6
21. Кe4 h5 22. h3 Лfd8 23. g4 hg
24. hg Кh6 25. Фd2 Лa8 26. g5
Кf5 27. Кf6+ С:f6 28. gf Крh7 29.
e4 Кd4 30. Крh2 Лg8 31. f4 Лh8
32. Крg3 ef+ 33. Л:f4 g5 34. Лg4
Кe2+ 35. Ф:e2 Крg6 36. e5 de 37.
Сe4+ Кр:f6 38. Лf1+, 1:0.
***
У Мiнску адбыўся штогадовы Мемарыял Д. Бранштэйна
па хуткiх шахматах. Сярод 86
удзельнiкаў (амаль усе — з Беларусi, толькi па адным з Расii,
Лiтвы i Сербii) было чатыры
гросмайстры, тры мiжнародныя майстры, шэсць майстроў
ФIДЭ i два жаночыя майстры
ФIДЭ. Перамог мiжнародны
майстар Валерый Смiрноў —
8 балаў з 10. Другое—шостае
месцы падзялiлi гросмайстар
Юрый Цiханаў, майстры ФIДЭ Яна Iльючык, Ягор Фiлiпец
i Максiм Рунец (усе — Беларусь), гросмайстар Аляксандр
Рустэмаў (Расiя) — па 7,5 бала.

У такiм парадку iх размеркавалi дадатковыя паказчыкi.
Яна Iльючык — Валянцiн
Ежаль. 1. e4 d5 2. ed Ф:d5 3. Кc3
Фd6 4. d4 Кf6 5. Кf3 a6 6. g3 g6 7.
Сg2 Сg7 8. 0-0 0-0 9. Сg5 Кc6 10.
h3 Сf5 11. a3 Лad8 12. Лe1 Фd7
13. Кe5 Ф:d4 14. К:c6 bc 15. Ф:d4
Л:d4 16. Л:e7 Лc8 17. Лae1 Сe6
18. Сf4 Кe8 19. С:c6 Кd6 20. Сd7
С:d7 21. Л:d7 Кc4 22. Л:c7 Л:c7
23. Лe8+ Сf8 24. Сh6, 1:0.
***
Мiкiта Маёраў фiнiшаваў
восьмы ў французскiм Рашфоры (86 гульцоў). Аляксей Фёдараў заняў 26-е месца з 248
у Празе. У Гродне ў Алiмпiйскiх
днях моладзi (2003 года нараджэння i маладзей) удзельнiчалi шэсць камандаў па чатыры
юнакi i дзве дзяўчыны ў кожнай.
Прызавую тройку склалi зборныя Вiцебскай вобласцi, Брэсцкай вобласцi i горада Мiнска.
***
Рашэнне задачы з мiнулага
выпуску: 1. Са6! Кр:а6 2. Крb8,
1...с5 2. Сb7, 1...Кра8 2. Сb6.
Першыя правiльна адказалi
Уладзiмiр Iзотаў, Iгар Ананiч,
Васiль Жуковiч, Васiль Барысевiч, Вiктар Жук.
Вадзiм ЖЫЛКО.
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Сядзі і глядзі

ВЕЖА З ЦАГЛІНАК РОЗУМУ
На тэлеканале «Беларусь 2» у канцы
сакавіка стартуе інтэлектуальна-забаўляльнае шоу «Вежа» — наглядная
дэманстрацыя таго, што на айчынным тэлебачанні ўмеюць прыдумляць і ўласныя праграмы на годным
узроўні.
Ідэя новага шоу з'явілася ў Ягора Шолькіна і Германа Малышчыцкага пасля доўгіх
пошукаў. Здымкі першага сезона завершаны, і ў хуткім часе публіка ўжо зможа
назіраць за гульнёй тых камандаў, якія
першыя выпрабавалі сябе і свае веды ў
новым фармаце.
— Мы аналізавалі шматлікія віктарыны
па ўсім свеце і імкнуліся стварыць нешта зусім не падобнае на праграмы такога
кшталту, што ўжо існуюць у тэлепрасторы.
Да таго ж хацелася зрабіць праект, дзе
прысутнічала б і нацыянальная ідэя. Пачалі глядзець нашы сімвалы, і Белая вежа
стала, можна сказаць, правобразам нашай
«Вежы». Спрабавалі розныя варыянты, а
потым адштурхнуліся ад простага — зрабілі стаўку на эмоцыі, а для пабудовы вежы
сталі выкарыстоўваць кубікі з няроўнымі
краямі, — кажа прадзюсар і кіраўнік праекта Ягор ШОЛЬКІН.
У кожным выпуску шоу будуць удзельнічаць дзве каманды па тры чалавекі. У трох
дзесяціхвілінных турах кожная з іх назапашвае «рэсурсы» для будаўніцтва вежы ў
фінале. У першым туры каманды па чарзе
адказваюць на пытанні, у другім кожны

ўдзельнік піша свае адказы асобна
на паперы, а ў трэцім туры — на
агульнае пытанне каманды навыперадкі шукаюць адказ. Пры гэтым на
любым этапе гульні за няправільны
адказ гульцоў чакае пакаранне: пабудова той самай вежы.
Аднаго толькі інтэлекту недастаткова для перамогі. Неабходныя яшчэ
логіка, псіхалогія, тактыка і вера ў
тое, што тэорыя імавернасцяў будзе
на вашым баку. У супергульні вежа
таксама вырашае ўсё, але ўжо па
сваіх правілах: колькасць набраных
балаў вызначае секунды, за якія каманда
будуе вежу, а лічба няправільных адказаў — колькі элементаў трэба скарыстаць
у будаўніцтве. Што да самога прыза, то ў
новым шоу можна выйграць вандроўку для
ўсёй каманды. Пакуль сярод варыянтаў на
выбар — трохдзённая паездка ў Амстэрдам з магчымасцю паглядзець Манетную
вежу, ваяж у Прагу, каб завітаць на вежу
на Карлавым мосце, ці вандроўка ў Парыж
да вежы Манпарнас. Скарыстацца сваім
прызам можна на працягу года.
У першым сезоне змагацца будуць каманды журналістаў, артыстаў опернага і
Купалаўскага тэатраў, гімнастаў, удзельнікаў ралі «Дакар» і многія іншыя. Стваральнікі праекта адзначаюць, што спачатку каманды набіралі сярод ахвотных, а ў
перспектыве іх, магчыма, будуць зацвярджаць праз адборы.
Вядучым новага праекта стаў Васіль
Чэхаў, вядомы па рабоце на радыё і ў

«Смачны надвячорак са «Звяздой!»
Калi вы падпiсалiся на газету «Звязда» на II квартал або I паўеi
годдзе 2020 года — запаўняйце картку ўдзельнiка, выразайце
дасылайце да 13 красавiка ў рэдакцыю на адрас: вул. Б. Хмяль-нiцкага, 10А, Мiнск, 220013.
Сярод падпiсчыкаў 17 красавiка 2020 года будуць разыграны 7 тэрмасаў з лагатыпам «Звязда» i суперпрыз —
грыль-барбекю Sundays Allan. Вынiкi будуць апублiкаваны ў
газеце «Звязда» да 27 красавiка 2020 года.
Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыi да 30 чэрвеня
р2020 года пры падачы квiтанцыi аб падпiсцы на «Звязду» на II квартал або I паўгоддзе 2020 года i пашпарта. Пасля 30 чэрвеня выда-ча прызоў спыняецца i прэтэнзii падпiсчыкаў не прымаюцца. Умовы рэкламнай гульнi «Смачны надвячорак са «Звяздой» чытайце ў
нумары 49 газеты «Звязда» ад 12.03.2020 г.
Тэлефон для даведак (017) 263 66 73.
Тэрмiн правядзення гульнi — з 14.03.2020 г. да 30.06.2020 г.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгiстрацыi № 3758 ад 06.03.2020 г.,
выдадзена Мiнiстэрствам антыманапольнага рэгулявання i гандлю Рэспублiкi Беларусь.

праекце «Вячэра не патрэбная» на «Беларусь 2». Яго кандыдатуру зацвердзілі
без кастынгу, хоць папярэдне разглядалі
іншых прэтэндэнтаў. Самым складаным
аказалася не зняць праект, а вырашыць
усе пытанні наконт вежы: элементы для
яе пабудовы распрацоўвалі з дапамогай
матэматычнай праграмы, але пры іх вырабе ўзнікалі пытанні і замінкі з выбарам
матэрыялу (спыніліся на гукаізаляцыйных
лістах, якія грунтавалі і потым фарбавалі) — каб ён быў зручны і бяспечны для
гульні. Разам з тым быў важны і момант
нечаканасці — узводзіць вежу павінна
быць насамрэч складана. І ўсё ж тэорыя
імавернасцяў на пытанне «быць праекту
ці не быць» дала станоўчы адказ.
Ужо ў наступную суботу, 28 сакавіка,
назірайце за гульнёй на «Беларусь 2».
Алена ДРАПКО.
Фота
Белтэлерадыёкампаніі.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды»
на IІ квартал або I паўгоддзе 2020 года
Прозвішча, імя, імя па бацьку

Падпіска аформлена і аплачана ў
(аддзяленне сувязі)

на II квартал або І паўгоддзе 2020 года
Хатні адрас і тэлефон
(абавязкова)

(індэкс)

ышы!

Удачы ў розыгр
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