
Ва ўсiм све це ў пер шы дзень лета 

ад зна ча ец ца Мiж на род ны дзень 

аба ро ны дзя цей. На пя рэ дад нi свя та 

«Звяз да» згад вае дзе так, якiя ў роз-

ныя га ды бы лi вя ду чы мi на бе ла рус-

кiм тэ ле ба чан нi, i тыя пра ек ты, дзе 

яны пра явi лi ся бе.

Со ня Ба га вец бы ла, ба дай, са май юнай 

вя ду чай. Дзяў чын ка ў пя цi га до вым уз рос це 

прый шла на пра гра му «Не па зя хай!», у якой 

дзя цей ву чы лi ў пра цэ се гуль нi. Яшчэ на 

эта пе кас тын гу дзяў чын ка ска ры ла жу ры 

сва ёй не па срэд нас цю. У 2005 го дзе пра ект 

i юная тэ ле вя ду чая бы лi на ват ад зна ча ны 

на цыя наль най прэ мi яй «Тэ ле вяр шы ня». 

Праз не каль кi га доў гле да чы маг лi ўжо ўба-

чыць Со ню ў лi ку дзя цей — вя ду чых пра ек та 

«Свая кам па нiя», якi ў гуль ня вым фар ма це 

ад люст роў ваў рэ аль нае жыц цё дзi ця чай аў-

ды то рыi. Раз мо ву з ёй ства раль нi кi пра гра-

мы iмк ну лi ся вес цi на роў ных, у тэ ле гле да чоў 

на ват бы ла маг чы масць стаць удзель нi ка мi 

пра гра мы — яны да сы ла лi свае гiс то рыi на 

пош ту пра ек та, а по тым аў та ры са мых цi ка-

вых апо ве даў трап ля лi на здым кi.

Ма ша Ру дзе ня — ад на з дзяў чат-вя-

ду чых, якiх пом няць пры хiль нi кi пра гра мы 

«Бух та ка пi та наў». Яе ўдзель нi кi шу ка лi 

«скарб», вы пра боў ва ю чы ся бе ў раз на-

стай ных пры го дах i спа бор нiц твах. Толь кi 

са мыя ад важ ныя маг лi тра пiць у ле ген дар-

ную Бух ту (яе з да па мо гай дэ ка ра цый бу-

да ва лi ў спарт комп лек се «Стай кi»). Кож ная 

гуль ня скла да ла ся з кон кур саў — спар тыў-

ных, твор чых i iн тэ ле кту аль ных. Кi ра ваў 

спа бор нiц твам Ка ман дор (Ар се нiй Ся доў, 

«Ра ды ус FM»), а Ма ша вы кон ва ла ро лю 

Юн гi. Па коль кi дзяў чын ка з пя цi га доў зай-

ма ла ся спор там, то ўдзел у тэ ле пра ек це 

стаў для яе, мож на ска заць, маг чы мас цю 

не раз вiт вац ца з лю бi мым за ня ткам.

У гэ тым жа пра ек це i ў тым жа амп луа 

вы сту па ла i Ан ге лi на Мар цiн ке вiч. Да та-

го яна бы ла за ўва жа на ў пра гра ме «Свая 

кам па нiя», а по тым мiн ская школь нi ца зноў 

з'я вi ла ся на эк ра не ў ро лi ра нiш няй феi 

За ран кi ў пра гра ме «Даб ра ра нак». Там яе 

ро ля як ма лод шай сяст рыч кi Фе еч кi з «Ка-

лы хан кi» за клю ча ла ся ў тым, каб ства раць 

цу ды для са мых ма лень кiх.

Тыя, хто па мя тае пра ек ты бе ла рус ка-

га тэ ле ба чан ня «Вас вы клi кае Спарт лан-

дыя» i «Су зор'е на дзей», мяр кую, зга да-

юць i iх вя ду чую Воль гу Са цюк. Ця пер яна 

ўжо пра цуе на пра гра ме «Сто пе сень для 

Бела ру сi», а та ды пас ля ўдзе лу ў пер шым 

мiж на род ным дзi ця чым кон кур се «Еў ра ба-

чан не» атры ма ла пра па но ву стаць на эк-

ра не су вя ду чай Хi тош кi i на зы вац ца Шан сi. 

Гэ та быў шанц для юнай ар тыст кi не толь кi 

пра дэ ман стра ваць ся бе ў но вай ро лi, але 

i прай сцi шко лу Нi ны Шо бы, якая з'яў ля ец-

ца не па срэд ным аў та рам мно гiх пра ек таў 

для дзя цей на ай чын ным тэ ле ба чан нi. На-

прык лад, тая ж пра гра ма «Вас вы клi кае 

Спарт лан дыя», што вы хо дзi ла пра цяг лы 

час, i ня змен на ў пра мым эфi ры, на тхнi ла 

па ка лен нi на стаў нi каў i вуч няў спа бор нi-

чаць на ста ды ё нах. А пра ек ты «Усе мы 

ро дам з дзя цiн ства» i «Су зор'е на дзей» 

бы лi, лi чы, па пя рэд нi ка мi па пу ляр ных сён-

ня та лент-шоу.

Спра ба ва ла ся бе ў ро лi тэ ле вя ду чай i 

юная пе ра мож нi ца мiж на род на га дзi ця ча га 

кон кур су «Еў ра ба чан не-2005» Ксе нiя Сiт-

нiк. Спа чат ку з'я вi ла ся ў эфi ры музычна-

забаў ляль ная пе ра да ча «Дзi ця чы час з Ксе-

нi яй Сiт нiк» (гас ця мi бы лi ар тыс ты бе ла рус-

кай эст ра ды, з якi мi вя ду чая аб мяр коў ва ла 

iх дзя цiн ства i школь ныя га ды), а на зме ну 

ёй прый шла пе ра да ча «На ша пя цё рач ка» 

(у фар ма це хiт-па ра да). Да рэ чы, быў час, 

ка лi на пра гра ме ў якас цi су вя ду ча га мы 

маг лi ба чыць Анд рэя Кун ца.

Яр кай ста рон кай у гiс то рыi дзi ця чых 

пра грам на бе ла рус кiм тэ ле ба чан нi ста лi 

па зна валь ныя пра ек ты «Ня сум ны гло бус» 

i «Бе ла русь i я» (прый шоў на зме ну пра-

гра мы «Экс пе ды цыя»). Кож ны з iх да ваў 

сва ёй тэ ле аў ды то рыi маг чы масць здзяйс-

няць за воч ныя па да рож жы па Бе ла ру сi i за 

мя жой. Ся род вя ду чых «Ня сум на га гло бу-

са» бы лi, на прык лад, Ары на Аляш ке вiч, 

Ан тон Аке не вiч i Iван Ша по.

У пра гра ме «Клас ная га дзi на» («Бе ла-

русь 4» Го мель) у якас цi вя ду чай па спе ла 

па спра ба ваць ся бе юная спя вач ка Ксе-

нiя Га лец кая (пе ра мож ца мно гiх пе сен-

ных спа бор нiц тваў, у пры ват нас цi, Мiж-

на род на га дзi ця ча га му зыч на га кон кур су 

«Вiцебск-2019»). На пра ект Го мель ска га 

тэ ле ба чан ня яна тра пi ла спа чат ку як гос ця 

пра гра мы, а по тым ужо i ў ро лi вя ду чай. 

Пра ект, ство ра ны ТРК «Го мель» i Га лоў-

ным упраў лен нем аду ка цыi, сён ня зна ё мiць 

сваю аў ды то рыю з жыц цём, за хап лен ня мi 

су час ных пад лет каў як у шко ле, так i за 

яе ме жа мi. А ары ен ту юць тэ ле гле да чоў у 

гэ тых па дзе ях iх ад на год кi.

Ця пер у тэ ле эфi ры так са ма ёсць шэ раг 

пра грам для дзi ця чай i пад лет ка вай аў-

ды то рыi. Кож ная з iх ад мет ная i мае сва-

iх ге ро яў. Але гэ та ўжо асоб ная тэ ма для 

раз мо вы.

Але на ДРАП КО.

Фо та да дзе ны 

Бел тэ ле радыёкампанiяй.

У Мiж на род ны дзень аба ро-

ны дзя цей, якi ад зна ча ец ца 

1 чэр ве ня з 1950 го да, са цы-

я куль тур ны ка нал Бел тэ ле-

ра дыё кам па нii пад рых та ваў 

тэ ма тыч ную пра гра му: мульт-

фiль мы i мас тац кае кi но, а так-

са ма пра ек ты ўлас най вы твор-

час цi, у тым лi ку для са мых 

ма лень кiх.

Так, у свя точ ны дзень гле да чоў 

ча ка юць спе цы яль ныя вы пус кi пра-

грам «Даб ра ра нак» i «Ка лы хан ка». 

Ад бу дуц ца па ка зы мульт фiль маў i 

мас тац кiх кi на сту жак.

У 14.30 твор чая гру па «На пе рад 

у мi ну лае» ад пра вiц ца ў фальк-

лор ную экс пе ды цыю ў вёс ку Дзяр-

жынск Лель чыц ка га раё на, каб 

па на зi раць за аб ра дам «Жа нiць-

ба ко мi на» ў вы ка нан нi ка лек ты ву 

«Пра лес ка». Вы нiк ванд роў кi — но-

вая ары гi наль ная вер сiя на род най 

пес нi, якую вы ка нае Тэ атр эст рад-

най пес нi «Хвi лiн ка».

У 16.50 на тэ ле ка на ле пач нец-

ца му зыч ная пра гра ма для дзя цей 

«Кла сi ка — гэ та клас на!». Яна рас-

пач не цыкл за баў ляль на-аду ка цый-

ных пра грам, на якiх юныя слу ха чы 

да лу ча юц ца да кла сiч най му зы кi, 

яе та ям нiц, сэн саў i ню ан саў.

У 20.00 ге ра i няй фiль ма-парт-

рэ та пра та ле на вi тую бе ла рус кую 

мо ладзь з цык ла «На вы шы нi» 

ста не ма ла дая мас тач ка На стас ся 

Ча чу ра.

На за вяр шэн не свя точ на га дня 

са цы я куль тур ны ка нал па ка жа ба-

лет «Шлях да ма ры» ў вы ка нан нi 

на ву чэн цаў i вы пуск нi коў Бела рус-

кай дзяр жаў най ха рэа гра фiч най 

гiм на зii-ка ле джа.

29 мая 2020 г.
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Фi нi ша ваў тра ды цый ны 

Кубак га ра доў-ге ро яў па шах-

мат най кам па зi цыi, пры све-

ча ны сё ле та 75-год дзю Пе ра-

мо гi. Ся род вась мi ка ман даў-

удзель нiц збор ная го ра да-ге-

роя Мiн ска i крэ пас цi-ге роя 

Брэс та, якая вы сту па ла за Бе-

ла русь, за ня ла трэ цяе мес ца 

з 15,2 ба ла, пра пус цiў шы на-

пе рад толь кi пер шую i дру гую 

ка ман ды Маск вы (ад па вед на 

18,6 i 17,4 ба ла). На на ступ ных 

мес цах: 4. Мур манск; 5. Керч; 

6. Ту ла; 7-8. Вал га град, Санкт-

Пе цяр бург. За на шу ка ман ду 

вы сту па лi Вiк тар Зай цаў (ка пi-

тан), Мi хаiл Храм цэ вiч, Вiк тар 

Вол чак, Мi ка лай Бель чы каў, 

Мi ха iл Ко шаль, Чэс лаў Яку-

боў скi, Мi ка лай Бы каў, Вя ча-

слаў Кра сi чо нак, Iван Бон дар 

i Аляк сандр Ва рыц кi.

У раз дзе ле трох ха до вак 

дру гое мес ца за ня ла за да-

ча М. Храм цэ вi ча i В. Вол ча-

ка, трэ цяе — М. Храм цэ вi ча, 

В. Вол ча ка, М. Бы ка ва i В. Кра-

сi чон ка. Ся род шмат ха до вых 

за дач твор В. Вол ча ка па дзя лiў 

3-5-е мес цы.

У на ступ най двух ха доў кi 

(гл. дыя гра му) — ча ты ры аў-

та ры: Мi ха iл Храм цэ вiч, Мi ка-

лай Бель чы каў, Мi ха iл Ко шаль, 

Чэс лаў Яку боў скi.

Бе лыя: Крb1, Фf7, Лd8, Са1, 

Са8, Кd1, Кf4, пп. с4, d4, е2, е5, 

g3, g4 (13).

Чор ныя: Кре4, Фd7, Лс6, Ка7, 

Кh3, пп. b6, е7, g5, g6, h7 (10).

Мат за 2 ха ды.

Да сы лай це ад ка зы на ад-

рас рэ дак цыi («Звяз да», вул. 

Б. 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

* * *

Пра ана лi зу ем яшчэ ад ну 

за да чу з та го ж спа бор нiц тва, 

якая за ня ла дру гое мес ца.

Мi ха iл Храм цэ вiч, Вiк тар 

Вол чак.

Бе лыя: Кра7, Лf5, Са2, Сh4, 

Ке5, Кf3, пп. а3, b2, b4, d5, f2, 

f4, g2, g4 (14).

Чор ныя: Кре4, Ла5, Лh1, 

Кd2, Кf1, пп. а6, b5, b7, d3 (9).

Мат за 3 ха ды.

Пад ман ны след: 1. Сe7? ~ 

2. Кg5+ Kрd4 3. Сc5х; 1... Кc4 

(a) 2. Кd7 (A) ~ 3. Кc5/Кf6х (2. 

Кf7? (B) Лh5!), 2... b6 3. Кf6х, 2... 

Лh6 3. Кc5х; 1... Кb3 (b) 2. Кf7 

(B) ~ 3. Кd6/К7g5х (2. Кd7? (A) 

Лh6!), 2... Лh6 3. К7g5х, 2... Лh5 

3. Кd6х, 2... d2 3. Сb1х; 1... К:f3 

2. gf+ Kрd4 3. Сc5х, але 1... Лh5! 

Ра шае 1. Kр:b7! ~ 2. Кg5+ Kрd4 

3. Кc6х, 1... Кc4 (a) 2. Кf7 (B) ~ 

3. К7g5х (2. Кd7? (A) Кd6+!), 2... 

Кd6+ 3. К:d6х, 2... d2 3. Сb1х; 

1... Кb3 (b) 2. Кd7 (A) ~ 3. Кf6х 

(2. Кf7? (B) Кc5+!), 2... Кc5+ 3. 

К:c5х, 2... d2 3. Сb1х; 1... К:f3 2. 

gf+ Kрd4 3. Кc6х

* * *
Чэм пi ён све ту Маг нус Карл-

сен зла дзiў ан лайн-тур нiр па 

хут кiх шах ма тах з удзе лам 

вась мi най мац ней шых грос-

май страў i за няў пер шае мес-

ца. На ступ ная пар тыя згу ля на 

ў фi на ле.

Маг нус Карл сен — Хi ка ру 

На ка му ра. 1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. 

Кf3 d5 4. Кc3 Сe7 5. Сf4 0-0 6. 

e3 Кbd7 7. Сe2 dc 8. 0-0 c5 9. 

dc С:c5 10. С:c4 a6 11. Кg5 b5 

12. С:e6 fe 13. К:e6 Фe7 14. К:f8 

Ф:f8 15. Кe4 Сb7 16. К:c5 Ф:c5 

17. Лc1 Фd5 18. f3 Ф:a2 19. e4 

Кf8 20. Лf2 Лc8 21. Л:c8 С:c8 

22. Фd8 Фe6 23. Сd6 Фe8 24. 

Ф:e8 К:e8 25. Сb4 Кe6 26. Лd2 

Крf7 27. Крf2 Кf6 28. Крe3 g5 

29. Лd6 Кd7 30. g3 Кe5 31. b3 

h5 32. h4 gh 33. gh Кg6 34. Сe1 

a5 35. Лd5 a4 36. Л:h5 Кef4 37. 

Лg5 ab 38. h5 Кf8 39. Сc3 b4 

40. Сb2 К8e6 41. Лf5+ Крg8 42. 

Л:f4 К:f4 43. Кр:f4 Сa6 44. Крg5 

Сd3 45. Крg6 Сb5 46. f4 Сe8+ 

47. Крg5 Сc6 48. e5 Сd5 49. f5 

Крh7 50. e6 Сc4 51. Крf6 Сe2 

52. Крe7, 1:0.

У блiц тур нi ры на сай це 

chess.com (1055 удзель нi каў) 

Ула дзi слаў Ка ва лёў за няў пя-

тае мес ца. Ме ма ры ял Да бку са, 

якi што год тра ды цый на ла дзiў-

ся ў Грод не, сё ле та прай шоў як 

ан лайн-тур нiр, дзе тры пры за-

выя мес цы за ня лi ад па вед на 

Ар цём Бя ляў скi, Ула дзi слаў Ка-

та шук i Ула дзi слаў Му хiн.

* * *
Ра шэн не за да чы з мi ну ла-

га вы пус ку: 1. Кf2! Не ра шае 

1. Ф:g6? de! або 1. С:d4? Сg5! 

Пер шыя пра вiль на ад ка за лi 

Ва сiль Жу ко вiч, Iгар Ана нiч, 

Сяр гей Цяль пук, Ула дзi мiр Iзо-

таў, Вiк тар Жук.

Ва дзiм ЖЫЛ КО.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Тэ ле зо рач кi (з) дзя цiн ства

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 95

КАН ЦЭРТ НО ВЫХ 
«МА ЛА ДЫХ ТА ЛЕН ТАЎ БЕ ЛА РУ СI»

30 i 31 мая на хва лях Пер ша га на цы я наль на га 

ка на ла Бе ла рус ка га ра дыё мож на бу дзе па чуць 

вы ступ лен нi i iн тэр в'ю пе ра мож цаў i жу ры IХ Рэс-

пуб лi кан ска га твор ча га ра дыё кон кур су «Ма ла-

дыя та лен ты Бе ла ру сi».

Так, у ад най мен най пра гра ме Пер ша га на цы я наль-

на га юныя «зо рач кi» му зыч на га спа бор нiц тва (яно сё-

ле та пры све ча на 75-год дзю Вя лi кай Пе ра мо гi) бу дуць 

пра во дзiць вяс ну пад акам па не мент сва iх пе сень i iн-

стру мен таль ных кам па зi цый. А аў тар i вя ду чая пра ек та 

Тац ця на Яку ша ва рас ка жа, якiя ўра жан нi па кi нуў кон-

курс, i ў двух ра дыё кан цэр тах прад ста вiць са мых яр кiх 

удзель нi каў, хто зда быў сё ле та ўзна га ро ды i дып ло мы 

па ацэн ках аў та ры тэт на га жу ры.

На га да ем, уся го на ад рас ар га нi за та раў кон кур су 

«Ма ла дыя та лен ты Бе ла ру сi» па сту пi ла ка ля 400 за-

явак, i 157 кан кур сан таў зма га лi ся за ўва гу жу ры ў 

фi на ле. Ула даль нi ка мi Гран-пры ста лi На стас ся Жаб ко 

(на мi на цыя «Эст рад ны ва кал»), Аляк сей Iар да со паль 

(на мi на цыя «Iн стру мен таль ная му зы ка») i Ула да Фi лi-

по вiч (на мi на цыя «Спад чы на»).

На хва лiНа хва лiТэ ле сет кiТэ ле сет кi Для дзя цей i пра iх
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