
На ступ ную за да чу склаў Мі ха іл Глу шак 

са Сто лі на (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крс4, Лg3, Се7, Сg2, Ке6, 

пd5 (6).

Чор ныя: Кре5, Сh7, пп. е4, f5 (4).

Мат за 2 ха ды.

Да сы лай це ад ка зы на ад рас рэ дак цыі 

(«Звяз да», вул. 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

* * *
Кам па зі цыя Мі ха і ла Храм цэ ві ча ўдзель-

ні ча ла ў ня даў нім Куб ку га ра доў-ге ро яў. 

У за да чах на зва рот ны мат бе лыя пры му-

ша юць (!) чор ных даць ім (бе лым) мат.

Бе лыя: Кре1, Фе3, Лf7, Лh8, Сf2, Сg4, 

Кс5, Кd5, пп. b5, с4, d2, f3, f5 (13).

Чор ныя: Крd6, Фb1, Лс1, Лh1, Се6, Сg1, 

Ка1, Кd1, пп. а2, b2, с2, d3, h2 (13).

Зва рот ны мат за 3 ха ды.

1. Кd7! zz 1... С:d5 2. Фb6+ Сc6 3. Сc5+ 

С:c5х; 1... С:d7 2. Фc5+ Kрe5 3. Сd4+ С:d4х; 

1... С:f7 2. Сg3+ Kр:d7 3. Фa7+ С:a7х; 

1... С:f5 2. Фh6+ Сg6/Сe6 3. Сc5+ С:c5х 

(1... Кb3 2. Фc5+ К:c5 3. С:c5+ С:c5х).

* * *
Збор ная Бе ла ру сі да 16 га доў у бліц-

мат чы ан лайн пе ра маг ла та кую ж ка ман ду 

Укра і ны з лі кам 129:108. А вось ад на год-

кам з Ар ме ніі на шы юныя шах ма тыс ты 

прай гра лі.

Ад быў ся ан лайн-чэм пі я нат Еў ро пы па 

хут кіх шах ма тах. У асноў ным тур ні ры з 

бе ла ру саў най леп шы вы нік па ка заў Ула-

дзі слаў Ка ва лёў, але на ста дыі плэй-оф 

са сту піў у 1/8 фі на ла. Тро хі не ха пі ла ба-

лаў да вы ха ду ў мат чы плэй-оф Аляк сею 

Аляк санд ра ву.

У ан лайн-тур ні ры 12 най мац ней шых 

гуль цоў з удзе лам чэм пі ё на све ту Маг-

ну са Карл се на пе ра мог ма ла ды ра сій скі 

грос май стар. Вось дзве яго пар тыі.

Да ні іл Ду баў — Дзін Лі жэнь (паў фі нал). 

1. e4 e5 2. Кc3 Кc6 3. Сc4 Кf6 4. d3 Кa5 5. 

Сb3 Сb4 6. Кf3 К:b3 7. ab 0-0 8. 0-0 d5 9. 

Сg5 С:c3 10. bc de 11. К:e5 h6 12. Сh4 Сf5 

13. Лa5 g5 14. Сg3 Сh7 15. f4 Кd5 16. Фh5 

c6 17. Лaa1 f6 18. Кg4 Фe8 19. Ф:h6 Фg6 

20. fg, 1:0.

Хі ка ру На ка му ра — Да ні іл Ду баў (фі-

нал). 1. e4 c5 2. Кf3 Кc6 3. Кc3 g6 4. d4 cd 

5. К:d4 Сg7 6. Сe3 Кf6 7. Сc4 0-0 8. Сb3 

Лe8 9. К:c6 dc 10. h3 Фc7 11. f4 b5 12. e5 

b4 13. Кa4 Кd5 14. Фf3 К:e3 15. Ф:e3 a5 

16. 0-0-0 Фa7 17. Фe4 Сf5 18. Фc4 Фe3+ 

19. Крb1 Сe6 20. Фd4 Ф:d4 21. Л:d4 Лad8 

22. Лhd1 Л:d4 23. Л:d4 Сc8 24. Кb6 c5 25. 

Лd2 g5 26. Лd5 gf 27. Л:c5 f3 28. gf С:h3 

29. Л:a5 Лd8 30. a4 ba 31. ba e6 32. Крa2 

h5 33. Лa4 С:e5 34. Лe4 Сf6 35. Лe1 h4 36. 

Лg1+ Крf8 37. Кc4 Сf5 38. Лh1 Лd4 39. Кe3 

Сg6 40. a4 Сh5 41. a5 С:f3 42. Лf1 Лf4 43. 

a6 Сd4 44. Лe1 Лe4, 0:1.

* * *
Па чат коў цам ад рас уе свой твор наш 

чы тач Сяр гей Да ро шчан ка.

Бе лыя: Крg1, Фе5, Лg2, Cа2, Cg5 (5).

Чор ныя: Крh8, Ле8, Лf8, Кd7, пп. f7, 

g7, h7 (7).

Мат за 3 ха ды.

* * *
Ка мі сія па шах мат най кам па зі цыі Укра і ны 

і блог ChessblogYG аб' яві лі кон курс, пры-

све ча ны па мя ці між на род на га май стра 

Сяр гея Шэ дзея. Раз дзел — двух ха до выя 

за да чы. Ра бо ты не аб ход на да сы лаць на 

ад рас yury.gordіan@gmaіl.com да 1 каст-

рыч ні ка 2020 го да.

Фе дэ ра цыя шах мат Ра сіі і ча со піс «64 

— Шах мат ное обозрение» аб вяс ці лі між-

на род ны кон курс эцю даў, пры све ча ны 60-

год дзю шмат ра зо ва га чэм пі ё на СССР, Ра-

сіі і све ту па шах мат най кам па зі цыі Але га 

Пер ва ко ва. Не больш за два эцю ды ад 

аў та ра, у тым лі ку су мес ныя, мож на да сы-

лаць да 1 ве рас ня на ад рас oper60@іnbox.

ru з па зна кай ЮК.

* * *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла га вы пус ку: 

1. Лh7! Пер шыя пра віль на ад ка за лі Ва сіль 

Жу ко віч, Ула дзі мір Ізо таў, Вік тар Жук, Сяр-

гей Цяль пук, Ва сіль Ба ры се віч.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

26 чэрвеня 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 лi пе ня 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 i 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»

Ка нал «Куль ту ра» 

Бе ла рус ка га ра дыё 

за пра шае пры хіль ні каў 

твор час ці Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча вы сту піць 

у эфі ры з лю бі мы мі 

тво ра мі, на пі са ны мі 

пісь мен ні кам. З лі пе ня 

твор чая гру па 

ра дыё стан цыі аб вя шчае 

ін тэр ак тыў ны кон курс 

чы таль ні каў «Быў. Ёсць. 

Бу ду».

Пра ект пры све ча ны 90-год-

дзю з дня на ра джэн ня кла сі-

ка ай чын най лі та ра ту ры і 95-

год дзю Бе ла рус ка га ра дыё. 

Тым, хто жа дае прад ста віць 

улас нае чы тан не сва іх лю-

бі мых вер шаў пісь мен ні ка, 

не аб ход на да 30 ве рас ня да-

слаць на элект рон ную пош-

ту kultura_konkurs@tvr.by 

аў дыя- ці ві дэа файл з вы бра-

ным тво рам. Фі на ліс таў ад бо ру 

вы зна чыць пра фе сій нае жу ры 

ў каст рыч ні ку. Акра мя гэ та га, 

га ла са ван не за най леп ша га 

чы таль ні ка вер шаў Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча прой дзе ў ін тэр-

нэ це.

— Твор часць Ула дзі мі ра 

Ся мё на ві ча пры цяг вае ўва гу 

чы та чоў са мых роз ных уз рос-

таў. Та му мы не аб мя жоў ва ем 

удзель ні каў: гэ та мо гуць быць 

і школь ні кі ма лод шых кла саў, 

і пра фе сій ныя ак цё ры, і ама-

та ры. Усе ўмо вы пра вя дзен ня 

твор ча га спа бор ніц тва мож-

на знай сці на на шым сай це 

www.radіokultura.by, — ад зна-

чае ды рэк тар ка на ла «Куль ту-

ра» Ула дзі мір Тра пя нок.

Вы ступ лен ні най леп шых 

чы таль ні каў кон кур са «Быў. 

Ёсць. Бу ду» пра гу чаць у эфі-

ры ка на ла «Куль ту ра» ў дзень 

на ра джэн ня пісь мен ні ка — 

26 ліс та па да. Так са ма пе ра-

мож цы атры ма юць дып ло мы і 

па мят ныя пры зы ад Мі ніс тэр-

ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь.

«Дзя ку ю чы кон кур су на шы 

слу ха чы змо гуць яшчэ раз аку-

нуц ца ў пры го жы і ра ман тыч ны 

свет вер шаў цу доў на га паэ та, 

ад чуць усё ха раст во на шай 

род най мо вы і вя лі кі па тры я-

тыч ны на пал, улас ці вы кож-

на му рад ку, на пі са на му ру кой 

Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча», — 

да дае на мес нік ды рэк та ра ра-

дыё стан цыі пісь мен нік На вум 

Галь пя ро віч.

ЧЫ ТА ЕМ КА РАТ КЕ ВІ ЧА РА ЗАМ
На ад ной хва ліНа ад ной хва лі

Кож ную ня дзе лю на тэ ле-

ка на ле «Бе ла русь 2» ідзе 

«Тэ ле ба ро метр» — пра гра-

ма, якая рас каз вае пра на-

двор'е Бе ла ру сі і клі ма тыч-

ныя з'я вы ва ўсім све це, дае 

мер ка ван ні, да сле да ван ні і 

пра гно зы ме тэа ро ла гаў і 

эко ла гаў, аст ро ла гаў і аст-

ра но маў, псі хо ла гаў і ар-

ні то ла гаў на ак ту аль ныя 

тэ мы гла баль на га па цяп-

лен ня, азо на вых дзір, тэм-

пе ра тур ных рэ кор даў і ан-

ты рэ кор даў, пры род ных 

ана ма лій, маг ніт ных па лёў, 

эка сіс тэм.

Вось ужо шос ты год яе ня-

змен ным вя ду чым за ста ец ца 

Дзміт рый Ка рась.

— Мне ці ка выя на шы гос ці. 

Па да ба ец ца ка ман да, з якой пра-

цу ем, хоць ча сам мы і спра ча ем-

ся, каб вый грыш на і па-но ва му 

рас крыць ней кую тэ му. А пас ля 

за кан чэн ня зды мак про сім ад но 

ў ад на го пра ба чэн ня, — пры зна-

ец ца вя ду чы. — За га ды ра бо ты 

на пра ек це я су стрэў ся з вя лі кай 

коль кас цю ці ка вых лю дзей, да-

ве даў ся для ся бе шмат но ва га. 

На прык лад, вя лі кі ўплыў у гэ тым 

сэн се на маё ўспры ман не жыц ця 

ў вёс цы ака заў Іван Крук. З ім 

мы доў гі час су пра цоў ні ча лі на 

«Тэ ле ба ро мет ры», і ад яго да ве-

даў ся пра роз ныя тра ды цыі, аб-

ра ды, пры кме ты. Мы з су се дзя мі 

ў вёс цы да гэ туль па яго кніж цы 

ары ен ту ем ся, ка лі ра бі ну збі раць 

і склад ваць на акне, ка лі соль 

сма жыць і г. д. Без умоў на, ка лі 

су стра ка еш ся з са мы мі роз ны мі 

спе цы я ліс та мі, экс пер та мі ў ней-

кай га лі не, то на не ка то рыя рэ чы 

твае по гля ды мя ня юц ца.

У най блі жэй шым вы пус ку, 

здым кі яко га ла дзі лі на све жым 

па вет ры, гле да чам так са ма рас-

ка жуць шмат ці ка ва га. На прык-

лад, як ба ра ніц ца ад ка ма роў, дзе 

мож на су тык нуц ца з кля шча мі і 

што мо жа да па маг чы ўра та вац ца 

ад сляп нёў. А яшчэ ка рыс на бу дзе 

па гля дзець чар го вы вы пуск тым, 

хто шмат і ак тыў на пра цуе на ле-

ці шчы, бо адзін з гас цей пра гра мы 

рас ка жа, як за ра бо тай на ўчаст ку 

не са пса ваць улас нае зда роўе.

Але на ДРАП КО.

Бліц-апы тан не для Дзміт рыя Ка ра ся:
Коль кі со так вам трэ ба для шчас ця? — У мя не ця пер 

ёсць ужо амаль 50 со так. Маг чы ма, я вы клі чу асу джэн не ў 

тых, хто пе ра ка на ны, што зям ля па він на пра ца ваць і да ваць 

ней кі ўра джай, але мне яна па трэб на ме на ві та для маг чы-

мас ці атрым лі ваць аса ло ду ад пры ро ды і ад чу ваць ся бе 

шчас лі вым. Сё ле та я ад чуў, коль кі ча су і сіл па трэб на, каб 

пад трым лі ваць та кі вя лі кі ўчас так у па рад ку, та му па куль 

што мне да стат ко ва. А з ча сам, мо жа, яшчэ да баў лю.

Хто ваш да рад ца, ка лі раз мо ва ідзе пра жа дан не 

атры маць уда лы ўра джай? — Я не зма га ю ся за ўра джай. 

На ват град кі я што год са джу та му, што ду маў (ка лі толь кі 

на быў учас так), што яны там аба вяз ко ва па він ны быць, каб 

ты мог ес ці неш та вы ра шча нае на ўлас ным ага ро дзе. Я да-

во лі вя лі кі шмат зям лі ад біў са бе пад гэ тую спра ву і ця пер 

прос та за са джваю яе. Хоць, бы вае, лаў лю ся бе на дум цы: 

па кі нуць дзве гра дач кі і не му чыц ца. Сё ле та па са дзіў ужо 

бро ка лі, ар ты шо кі, бру сель скую ка пус ту, а ў ас тат нім усё 

як ва ўсіх — морк ва, бу ра кі, кроп, цы бу ля, час нок і буль ба. 

Я прос та вы са джваю іх, пра по лваю ды ча каю, што там 

вы рас це. Адзі нае — імк ну ся вы бі раць бяс печ ныя ўгна ен ні.

Як вы браць доб рую са да ві ну, ага род ні ну на рын ку 

аль бо ў кра ме? — Я ары ен ту ю ся вы ключ на на знеш ні вы-

гляд. На прык лад, мне не па да ба юц ца па мі до ры ру жо ва га 

ко ле ру, бо для мя не яны ні бы пласт ма са выя. У кра ме ця пер 

куп ляю толь кі ка пус ту, буль бу і агур кі для ха лад ні ку, а ў ас-

тат нім ча каю, што вы рас це ў мя не са мо га.

Без якіх трох рэ чаў вы не вы хо дзі це з до му? — За-

мест па ра со на ў мя не даж джа вік, але ча сам яго за бы ваю. А 

з са бой заў сё ды на шу клю чы, га ма нец і пра яз ны на транс-

парт.

Ці за ле жыць ваш на строй ад на двор'я? — Уво гу ле не. 

Ад нак ка лі на валь ні ца, і ты ў вёс цы, то бы вае страш на ва та. 

Ра зам з тым у дождж я ду маю пра тое, як доб ра, што сён ня 

не трэ ба па лі ваць град кі, а по тым мож на пай сці ў гры бы. 

І прос та атрым лі ваю аса ло ду ад све жа сці.


