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Аў тар сён няш няй за да чы — 

В. Чар ных (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крb5, Фd7, Се4, пп. 

d3, f2, f6 (6).

Чор ныя: Кре5 (1).

Мат за 2 ха ды.

Да сы лай це ра шэн нi на ад-

рас рэ дак цыi («Звяз да», вул. 

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

* * *

За вяр шыў ся чэм пi я нат Бе-

ла ру сi ся род шах ма тыс таў 

да 20 га доў. У юна коў ся род 

10 удзель нi каў бы лi 2 мiж на-

род ныя май стры i 5 май строў 

ФI ДЭ. Пе ра мог мiж на род ны 

май стар Мi ха iл Нi кi цен ка — 

7,5 ба ла з 9 маг чы мых, дру гое 

мес ца за няў май стар ФI ДЭ 

Дзя нiс Ла за вiк — 7, трэ цяе — 

мiж на род ны май стар Вя ча слаў 

За ру бiц кi — 6,5.

Мi ха iл Нi кi цен ка — Мац вей 

Па пу нi дзi. 1. c4 c5 2. Кc3 g6 3. 

g3 Сg7 4. Сg2 Кc6 5. Кf3 e6 6. 

d3 Кge7 7. Сg5 h6 8. Сd2 0-0 9. 

0-0 d5 10. Лb1 b6 11. a3 d4 12. 

Кa4 Лb8 13. b4 cb 14. ab b5 15. 

Кc5 e5 16. Кe1 a5 17. ba bc 18. 

Л:b8 К:b8 19. dc Фc7 20. Кed3 

Кa6 21. К:a6 С:a6 22. c5 С:d3 

23. ed Ф:c5 24. Фb3 Фa7 25. Лb1 

Лc8 26. Фb6 Ф:b6 27. ab, 1:0.

Дзя нiс Ла за вiк — Мак сiм Ца-

рук. 1. Кf3 Кf6 2. g3 d5 3. Сg2 

c5 4. 0-0 Кc6 5. d4 e6 6. c4 dc 7. 

Фa4 Сd7 8. Ф:c4 b5 9. Фd3 Лc8 

10. dc С:c5 11. Кc3 h6 12. К:b5 

0-0 13. Кc3 Фe7 14. Сe3 Кb4 

15. С:c5 Л:c5 16. Фd2 Лfc8 17. 

Лac1 Сe8 18. a3 Кbd5 19. К:d5 

К:d5 20. Кe5 Кb6 21. Л:c5 Ф:c5 

22. Кd3 Фc2 23. Фe3 Фb3 24. 

Лc1 Л:c1+ 25. Ф:c1 Сb5 26. Кc5 

Фa2 27. Сf3 Кc4 28. Кd3 Кb6 29. 

Кe5 f6 30. Кc6 a6 31. Кe7+ Крf8 

32. Фc7 Сe8 33. Ф:b6 Кр:e7 34. 

Фc7+ Крf8 35. Фd6+ Крf7 36. 

Фc7+ Крf8 37. Фb6 Фb1+ 38. 

Крg2 Крf7 39. Фb7+ Крf8 40. 

b4 a5 41. ba, 1:0.

У дзяў чат 4 удзель нi цы гу-

ля лi мiж са бою па дзве пар тыi. 

Пер шае мес ца за ня ла Вар ва ра 

Па ля ко ва — 4 ба лы з 6. На дру-

гiм мес цы Ган на Ста шыс — 3,5, 

на трэ цiм Ксе нiя Нор ман — 3.

Ган на Ста шыс — Алi на Су-

ка лi на. 1. e4 d5 2. ed Ф:d5 3. 

Кc3 Фd8 4. d4 Кf6 5. Сg5 h6 6. 

С:f6 ef 7. Сc4 Сe7 8. Кge2 0-0 9. 

Фd3 f5 10. 0-0 c6 11. Кf4 b5 12. 

Сb3 Крh7 13. Лad1 g6 14. d5 b4 

15. Кce2 Сb7 16. Фg3 c5 17. d6 

Сh4 18. Фh3 Кd7 19. c3 Кe5 20. 

cb cb 21. Кd4 Сg5 22. Кde6 fe 

23. К:e6 Фf6 24. К:f8+ Л:f8 25. f4 

Кg4 26. fg Ф:g5 27. Лc1 Лc8 28. 

Л:c8 С:c8 29. Фg3 Фd8 30. h3 

Фb6+ 31. Крh1 Кf6 32. Фe5 Фd8 

33. Лc1 Кe8 34. Фe7+, 1:0.

* * *

Су свет ная шах мат ная алiм-

пi я да i па ра лiм пi я да, якiя па вiн-

ны бы лi ад быц ца ле там у Ра сii, 

пе ра не се ны на на ступ ны год. 

А ў Ека це рын бур гу быў пе ра-

пы не ны тур нiр прэ тэн дэн таў 

на матч з чэм пi ё нам све ту: во-

сем удзель нi каў па спе лi прай-

сцi толь кi па ло ву «дыс тан цыi». 

Да рэ чы, Мiж на род ную шах мат-

ную фе дэ ра цыю шмат кры ты-

ка ва лi за па ча так гэ та га спа-

бор нiц тва ва ўмо вах пан дэ мii, 

а азер бай джан скi грос май стар 

Т. Ра джа баў уво гу ле ад мо вiў ся 

ўдзель нi чаць у тур нi ры.

* * *

Пра ана лi зу ем эцюд Мi ка-

лая Кра лi на, якi быў ад зна ча-

ны дру гiм пры зам у ад ным з 

кон кур саў.

Бе лыя: Крс7, Лс1, Кd7 (3).

Чор ныя: Кра8, Ла3, пп. а6, 

h2 (4).

Вый грыш.

Не вя дзе да мэ ты 1. Кb8? 

Лс3+ 2. Л:с3 h1Ф. Ра шэн не 

больш скла да нае: 1. Крb6 Лb3+ 

2. Кр:а6 Ла3+ 3. Крb6 Лb3+ 4. 

Крс7 Ла3 5. Кb8 Ла7+ 6. Крс8 

Лh7 7. Ла1+ Ла7 8. Ка6 h1Ф 

9. Кс7х

* * *

Ра шэн не за да чы з мi ну ла га 

вы пус ку: 1. Са7! Не вя дуць да 

мэ ты спро бы 1. Ce5? C:e5! i 1. 

Сd6? Cc3! У па зi цыi з пар тыi 

бе лыя пе ра маг лi хо дам 1. Лс2! 

Пер шыя пра вiль на ад ка за лi 

Iгар Ана нiч, Ва сiль Жу ко вiч, 

Сяр гей Цяль пук, Вiк тар Жук, 

Ула дзi мiр Iзо таў.

Ва дзiм ЖЫЛ КО.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 91

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на IІ квар тал або I паў год дзе 2020 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на II квар тал або І паў год дзе 2020 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«Смач ны над вя чо рак са «Звяз дой!»
Ка лi вы пад пi са лi ся на га зе ту «Звяз да» на II квар тал або 

I 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 13 кра са вi ка ў рэ дак цыю на ад рас: 

вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А, Мiнск, 220013.

Ся род пад пiс чы каў 17 кра са вi ка 2020 го да бу дуць ра-

зы гра ны 7 тэр ма саў з ла га ты пам «Звяз да» i су пер прыз — 

грыль-бар бе кю Sundays Allan. Вы нi кi бу дуць апуб лi ка ва ны ў га зе це «Звяз да» 

да 27 кра са вi ка 2020 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыi да 30 чэр ве ня 2020 го-

да пры па да чы квi тан цыi аб пад пiс цы на «Звяз ду» на II квар тал або I паў-

год дзе 2020 го да i паш пар та. Пас ля 30 чэр ве ня вы да ча пры зоў 

спы ня ец ца i прэ тэн зii пад пiс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ-

клам най гуль нi «Смач ны над вя чо рак са «Звяз дой» чы тай це 

ў ну ма ры 49 га зе ты «Звяз да» ад 12.03.2020 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.

Тэр мiн пра вя дзен ня гуль нi — з 14.03.2020 г. да 30.06.2020 г.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гiст ра цыi № 3758 ад 06.03.2020 г., 
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.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

ПА МЯЦЬ, ШТО АБ' ЯД НОЎ ВАЕ ПА КА ЛЕН НIНа пры кан цы мi ну ла-

га тыд ня чар го вы рэ-

гi я наль ны пад кас тынг 

прай шоў у Го ме лi. I трэ-

цi го рад у марш ру це па-

пу ляр на га шоу Х-Factor 

ад зна чыў ся рэ кор най 

коль кас цю ўдзель нi каў 

пра слу хоў ван ня. На сцэ-

ну Го мель ска га аб лас но-

га гра мад ска-куль тур на га 

цэнт ра за два днi вый шлi 

250 кан ды да таў.

З мэ тай пра фi лак ты кi ка-

ман да пра ек та су стра ка ла 

ўдзель нi каў з тэр мо мет рам i 

пра па ноў ва ла апра ца ваць ру кi 

ан ты сеп ты кам. Дэз ын фi цы-

ра ва лi так са ма i мiк ра фо ны. 

А са мiх вы ка наў цаў мак сi маль-

на раз во дзi лi па ча се, каб не 

збi ра ла ся шмат лю дзей ра зам. 

Так, тыя, хто пра хо дзiў рэ гiст-

ра цыю ан лайн на сай це Бел тэ-

ле ра дыё кам па нii, на пя рэ дад нi 

атрым лi ва лi СМС-па ве дам лен-

не з ука зан нем ча су пры хо ду на 

пра слу хоў ван не. Па спра ба ваць 

ся бе на вя лi кай сцэ не гэ тым 

ра зам прый шлi лю дзi роз ных 

пра фе сiй, уз рос таў i ста ту саў. 

Спя ва лi ўсе вы ключ на па рэг-

ла мен це i a capella. Да рэ чы, не-

ка то рыя, як са мi пры зна ва лi ся, 

удзель нi ча лi ў пе рад кас тын гу 

не ўпер шы ню, аб грун тоў ва ю чы 

та кi ход жа дан нем за пом нiц ца 

жу ры ся род iн шых кан ды да таў. 

А ацэнь ва лi прэ тэн дэн таў ге-

не раль ны прад зю сар Бел тэ ле-

ра дыё кам па нii Глеб Шуль ман, 

вы ка наў чы прад зю сар пра ек та 

Воль га Шля гер, кi раў нiк ра нiш-

няй пра гра мы «Доб рай ра нi цы, 

Бе ла русь!» Але на Ва ляк, тэ-

ле вя ду чая i акт ры са Свят ла на 

Ба роў ская, а так са ма кам па зi-

тар i спя вач ка Нi на Баг да на ва. 

Прад зю сар ская гру па не толь кi 

ацэнь ва ла ва каль ныя здоль-

нас цi, але i за да ва ла кож на му 

пы тан нi, бо на шоу Х-Factor 

вель мi важ най з'яў ля ец ца i 

аса бiс тая гiс то рыя кож на га 

ча ла ве ка.

Што да на ступ на га пра слу-

хоў ван ня, якое пла на ва лi пра-

вес цi ў Вi цеб ску 4 кра са вi ка, 

то яно, як па ве дам ляе Бел тэ-

ле ра дыё кам па нiя, пе ра но сiц ца 

на ня вы зна ча ную да ту ў су вя зi 

з эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цы яй. 

На га да ем, што ў вас яшчэ ёсць 

час за пi саць сваё вы ка нан не 

на вi дэа, а по тым да слаць яго 

да за вяр шэн ня рэ гi я наль ных 

пе рад кас тын гаў па Viber на ну-

мар +375-29-105-91-02 аль бо 

праз Instagram (instagram.com/

xfactorbelarus) i «Укан так це» 

(vk.com/xfactor_belarus). Пад-

ра бяз ную iн фар ма цыю заў сё-

ды мож на знай сцi ў афi цый ных 

акаў нтах шоу ў са цы яль ных 

сет ках.

Але на ДРАП КО.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі Сак рэт ны фак тар пос пе ху i па пу ляр нас цi

Ка лi ў па пя рэд нiх вi дэа аў-

ды то рыя маг ла па зна ё мiц ца 

з па дзея мi, што ад бы ва лi ся 

на фрон це, i з лё са мi лю дзей, 

якiя жы лi на аку па ва ных тэ ры-

то ры ях пад час Вя лi кай Ай чын-

най вай ны, то ў но вым цык ле 

ра кур сы i ла ка цыi зме няц ца. 

Рас па ча лi «на пi сан не» но вых 

апо ве даў у Ва ло жы не. Тут на 

пло шчы Сва бо ды ў пар ку ёсць 

ме ма ры яль ны комп лекс, дзе 

ўша на ва на па мяць во i наў Вя-

лi кай Ай чын най i во i наў-iн тэр-

на цы я на лiс таў вай ны ў Аф га-

нi ста не.

— Наш пра ект «Бе ла русь 

па мя тае» ра ней вы хо дзiў у 

фар ма це, у цэнт ры яко га бы ла 

гiс то рыя ча ла ве ка. Яе мы па-

каз ва лi з вы ка ры стан нем роз-

най гра фi кi, спец эфек таў. Там 

у нас зды ма лi ся род ныя ве тэ-

ра наў. А но вы цыкл больш мае 

ак цэнт на тым, каб па ка заць 

па мят ныя мяс цi ны Вя лi кай Ай-

чын най вай ны. Ка лi ра ней мы 

па каз ва лi i га ва ры лi, што трэ ба 

па мя таць тыя ча сы i тых лю-

дзей, то ця пер дэ ман стру ем, як 

за хоў ва юць па мяць на са май 

спра ве. Нам уда ло ся ад шу каць 

цi ка выя мес цы, пра не ка то рыя 

з якiх, маг чы ма, уво гу ле ма ла 

хто ве дае, — дзе лiц ца ды рэк-

тар зды мач най гру пы пра ек та 

Па лi на Лу шчык.

Як ад зна ча юць яго ства раль-

нi кi, цыкл бу дзе ўклю чаць у ся-

бе шэсць но вых ро лi каў. Здым кi 

прай шлi ў Ва ло жы не, а пла ну-

юц ца ў Мiн скiм i Дзяр жын скiм 

ра ё нах. Ад бi ра лi ла ка цыi, мож-

на ска заць, пра ве ра ныя — тыя, 

якiя са мi жур на лiс ты АТН цi iх 

ка ле гi ве да юць з дзя цiн ства або 

ад зна ё мых i пра якiя хо чац ца 

рас ка заць. Бо час та зда ра ец ца 

так, што ад ны на се ле ныя пунк-

ты i iх гiс то рыю ча соў вай ны мы 

згад ва ем амаль што ра з, а пра 

iн шыя да вед ва ем ся вы пад ко-

ва — дзя ку ю чы та кiм вось гiс-

то ры ям з эк ра на аль бо з iн шых 

кры нiц. Так, на прык лад, у Дзяр-

жын скiм ра ё не ёсць вёс ка Лi та-

вец — яна з лi ку тых, якiя бы лi 

ў га ды вай ны спа ле ны ра зам з 

жы ха ра мi i не ад ра дзi лi ся. Тут 

за гi ну ла 196 ча ла век, i 58 з iх 

бы лi дзе цi.

Ця пер кож ны мi нi-фiльм — 

гэ та гiс то рыя пра не па рыў ную 

су вязь мi ну ла га i су час нас цi. 

I тры ма ец ца яна на тым, што 

жыц цё пра цяг ва ец ца, а па мяць 

пра па ка лен не, якое ад ста я ла 

ў зма ган нях з во ра гам мiр нае 

не ба для кож на га, ша ну ец ца 

i за хоў ва ец ца на мi i на шы мi 

дзець мi. Зня тая ў Ва ло жы не мi-

нi-гiс то рыя як раз i дэ ман струе 

тыя пунк цi ры паў ся дзён най рэ-

ча iс нас цi, у якiх ха ва ец ца глы-

бо кi сэнс. Вось ён — пом нiк з 

iм ёна мi сал дат, якiя не вяр ну лi ся 

да до му. Але вер нуц ца да сва-

iх род ных ве тэ ранаў, хло пец на 

скей це i пi я не ры, якiя сён ня тры-

ма лi вах ту па мя цi ка ля брац кай 

ма гi лы ў па мяць усiх за гi ну лых 

на той жу дас най вай не...

Но выя ро лi кi з цык ла «Бе-

ла русь па мя тае» бу дуць вы-

хо дзiць у эфi ры «Бе ла русь 1». 

А зня тыя ра ней мi нi-фiль мы 

ёсць у до сту пе на афi цый ным 

YоuTubе-ка на ле Агенц тва тэ ле-

 на вiн.

Але на ДРАП КО.

Фо та 

Бел тэ ле ра дыё кам па нii.

У Вя лi кай Ай чын най вай ны шмат ста ро нак, i кож ная мае 

пунк ты на кар це, гiс то рыi пе ра мог i страт, iм ёны ге ро яў 

i ўспа мi ны пра ўсё, што ад бы ло ся. I сён ня, на пя рэ дад нi 

свят ка ван ня 75-год дзя Вя лi кай Пе ра мо гi, так ус цеш на 

ад зна чаць, што не стра ча на су вязь па ка лен няў, якая грун-

ту ец ца на па мя цi пра той страш ны час i пра тых муж ных 

лю дзей... Свое асаб лi вай да нi най па мя цi з'яў ля ец ца i пра-

ект Агенц тва тэ ле на вiн Бел тэ ле ра дыё кам па нii «Бе ла русь 

па мя тае». Ня даў на зды мач ная гру па рас па ча ла работу 

над но вай се рыяй ро лi каў. Ця пер гле да чоў ча кае шэ раг 

незабыўных гiс то рый, якiя чар го вы раз на гад ва юць нам 

пра не па рыў насць мi ну ла га i сён няш ня га.


