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Аў тар сён няш няй за да чы — 

Б. Мас лаў (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крс8, Сd8, Сf1, Ка3, 

пb4 (5).

Чор ныя: Кра7, пс6 (2).

Мат за 3 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на 

ад рас рэ дак цыі («Звяз да», 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 

Мінск, 220013) або на элект-

рон ны ад рас вя ду ча га ад дзе ла: 

vаdіm_nе67@mаіl.ru

*  *  *
У Мін ску прай шлі чэм пі я на-

ты Бе ла ру сі ся род шах ма тыс-

таў да 18 га доў. Ся род юна коў 

(33 удзель ні кі, у тым лі ку ча-

тыры май стры ФІ ДЭ) пе ра мог 

Ар цём Стры бук, дру гое і трэ-

цяе мес цы за ня лі ад па вед на 

Ар цём Сі ня ўскі і Мак сім Ца рук 

(усе трое — май стры ФІ ДЭ).

Глеб Гал кін — Ар цём Стры-

бук. 1. d4 Кf6 2. с4 g6 3. Кс3 

d5 4. сd К:d5 5. Сd2 К:с3 6. 

С:с3 Сg7 7. е4 0-0 8. Кf3 Сg4 

9. Се2 Кс6 10. d5 С:с3+ 11. bс 

С:f3 12. С:f3 Ке5 13. Се2 с6 14. 

f4 Кd7 15. dс bс 16. е5 Кс5 17. 

Фс2 Фа5 18. 0-0 Ка4 19. Лfс1 

Лаb8 20. Сf3 Лb2 21. Фd3 Лd8 

22. Фе3 Лdd2 23. С:с6 Кb6 24. 

с4 Ле2 25. Фf3 Фс5+ 26. Крh1 

Лf2, 0:1.

Ся род дзяў чат (20 удзель ніц) 

пе ра маг ла Ксе нія Зе лян цо ва, 

якая здо ле ла апя рэ дзіць адзі на-

га май стра ФІ ДЭ, чэм пі ён ку Бе-

ла ру сі ся род жан чын Аляк санд-

ру Та ра сен ка, хоць і са сту пі ла ёй 

ў аса біс тай су стрэ чы. Та ра сен ка 

ў вы ні ку дру гая, а трэ цяе мес ца 

за ня ла Вар ва ра Па ля ко ва, якая, 

да рэ чы, абы гра ла ў аса біс тай 

пар тыі Аляк санд ру.

Вар ва ра Па ля ко ва — Аляк-

санд ра Та ра сен ка. 1. е4 с5 2. Кf3 

g6 3. d4 сd 4. К:d4 Сg7 5. Кс3 Кс6 

6. К:с6 bс 7. Сс4 Кf6 8. Се3 0-0 

9. 0-0 Фа5 10. Фd2 Лd8 11. Сb3 

е6 12. Лаd1 Фh5 13. f3 d5 14. еd 

сd 15. Ке2 Са6 16. Лfе1 Фе5 17. 

Кd4 Фd6 18. Фа5 Лаb8 19. Сf2 е5 

20. Ке2 Лb5 21. Фd2 d4 22. Кg3 

Сb7 23. с3 Ке8 24. Ке4 С:е4 25. 

Л:е4 Крf8 26. сd f5 27. Ле2 еd 28. 

Фd3 Лс5 29. Сh4 Лdс8 30. Се7+ 

Ф:е7 31. Л:е7 Кр:е7 32. Фа6 Кd6 

33. Ф:а7+ Л8с7 34. Ле1+ Крf6 35. 

Фа4 Крg5 36. Фb4 Се5 37. Фd2+ 

Сf4 38. h4+, 1:0.

*  *  *
У мі ну лым вы пус ку мы рас-

ка за лі пра вы ні кі пер шай лі гі 
чэм пі я на таў Бе ла ру сі і пры вя-
лі ад ну з пар тый пе ра мож цы 
муж чын ска га тур ні ра. А вось як 
гу ля ла Ксе нія Зе лян цо ва, якая 
пе ра маг ла ў жа но чым спа бор-
ніц тве.

Ксе нія Зе лян цо ва — Ксе нія 
Нор ман. 1. е4 с5 2. Кf3 d6 3. 
Сb5+ Кс6 4. 0-0 Сd7 5. с3 Кf6 6. 
Ле1 g6 7. d4 сd 8. сd Сg7 9. Кс3 
0-0 10. h3 Ке8 11. Сf4 Кс7 12. 

Сf1 е5 13. Се3 b6 14. Фd2 f5 15. 

dе dе 16. Сg5 Фс8 17. Лаd1 Се6 

18. еf С:f5 19. Сh6 Лd8 20. Фе3 

Л:d1 21. Л:d1 Фе8 22. Кb5 К:b5 

23. С:b5 е4 24. С:g7 еf 25. Ф:f3 

Се4 26. Фс3 Лс8 27. Сс4+, 1:0.

*  *  *
Мі кі та Ма ё раў за няў пер-

шае мес ца на тур ні ры ў Фран-

цыі (64 удзель ні кі), а Мі ка лай 

Аляў дзін па дзя ліў 1-2-е мес цы 

на тур ні ры ў Поль шчы.

*  *  *
Пя цё ра бе ла рус кіх ра шаль-

ні каў узя лі ўдзел у ХVІ Між-

на род ным ін тэр нэт-тур ні ры, 

які ад на ча со ва пра во дзіў ся ў 

43 га ра дах 32 кра ін. Удзель-

ні кі ра ша лі ад ноль ка выя за-

дан ні, а іх вы ні кі бы лі зве дзе-

ны ар га ні за та ра мі ў агуль-

ную таб лі цу. Вік тар Зай цаў 

па дзя ліў 33—36-е мес цы з 

202, Аляк сандр Бу лаў ка за-

няў 37-е мес ца.

Аляк сандр Бу лаў ка быў шос-

ты ў двух тур ні рах у Маск ве — 

ХІV Куб ку ча со пі са «Ураль скі 

праб ле міст» і Куб ку Ра сій ска га 

дзяр жаў на га са цы яль на га ўні-

вер сі тэ та (Ме ма ры я ле А. Па-

чын ка).

*  *  *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла-

га вы пус ку: 1. Се6! Пер шыя 

пра віль на ад ка за лі Ула дзі мір 

Ізо таў, Ігар Ана ніч, Ва сіль Жу-

ко віч, Сяр гей Цяль пук, Вік тар 

Жук. За да чу з па за мі ну ла га 

вы пус ку пра віль на ра шыў так-

са ма Ігар Ана ніч.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

Увес ну ра зам з пры ро дай па чы на юць квіт нець і лю дзі. Ад-

бы ва ец ца гэ та 8 Са ка ві ка, ка лі ад зна ча ец ца Між на род ны 

дзень жан чын. Усмеш кі, він ша ван ні і пры знан ні ў ка хан-

ні, кам плі мен ты і сло вы ўдзяч нас ці — вось што чу юць на 

свой ад рас дзяў ча ты, ма ту лі, ба бу лі ад бліз кіх лю дзей у 

та кі дзень. Ад нак бы вае і так, што свя та за стае жан чын 

на ра бо це. На пя рэ дад ні важ най да ты «Звяз да» па ці ка ві-

ла ся ў вя ду чых бе ла рус кіх тэ ле ка на лаў, ка му вы па да ла 

пра во дзіць свя точ ны дзень у эфі ры, што яны ду ма юць 

пра та кое су па дзен не.

Воль га МА КЕЙ, па лі тыч-

ны агля даль нік, вя ду чая 

пра гра мы «Га лоў ны эфір» 

на «Бе ла русь 1», на мес нік 

ды рэк та ра АТН:

— Мы, тэ ле ві зій ні кі, даў но 

прызвычаіліся пра ца ваць, ка лі 

ўся кра і на ад па чы вае! Час та 

ме на ві та мы і ства ра ем свя та 

для ўсіх, хто ў та кія дні зна хо-

дзіц ца до ма са сва і мі бліз кі мі 

і ўклю чае тэ ле ві зар. А ка лі 

ра бо та ў ця бе лю бі мая, то ў 

свя точ ны дзень быць там — 

двай ное за да валь нен не. Сё-

ле та 8 Са ка ві ка вы па дае на 

ня дзе лю, я бу ду вес ці вы ні ко-

вую пра гра му «Га лоў ны эфір» 

ра зам са сва ім му жам Сяр ге-

ем Гу са чэн кам. Так су па ла, што мы ра зам пра ца ва лі ў эфі ры і 

23 лю та га, ка лі ўсе свят ка ва лі Дзень аба рон цаў Ай чы ны, та му 

ні хто ў нас не па крыў дзіў ся. (Смя ец ца.) Зноў ра зам па він шу ем 

усю кра і ну!

І ўво гу ле, 8 Са ка ві ка — цу доў нае свя та вяс ны. Та му ў гэ ты 

дзень аба вяз ко ва ўдзя лі це ўва гу сва ім род ным і бліз кім жан чы-

нам: па тэ ле фа нуй це ма ме, ба бу лі, сяб роў кам. А яшчэ лепш — 

зра бі це сюр прыз. Бо свя ты для та го і іс ну юць, каб мы да ры лі 

ад но ад на му ра дасць!

Ка ця ры на КРУ ТА ЛЕ ВІЧ, вя ду чая на він тэ ле ка на ла АНТ:

— На мой по гляд, пра ца ваць 8 Са ка ві ка — вель мі доб рая ідэя. 

Гля дзі це: я пры го жа адзе тая, з ма кі я жам, вы хо джу на ву лі цу ў 

доб рым на строі. А там усе з квет ка мі, він шу юць ад но ад на го. 

Зра зу ме ла, ка лі не ка му больш да спа до бы за стац ца до ма, пры-

ма ю чы він ша ван ні, то гэ та так са ма цу доў на. Га лоў нае — тваё 

стаў лен не да свя та. Дзе б і ў якіх аб ста ві нах ты ні апы ну ла ся, 

тваё 8 Са ка ві ка — гэ та стан ду шы. У мя не быў эпі зод, ка лі на 

гэ тае свя та я пра ца ва ла на вы ез дзе. Мы са зды мач най гру пай 

цэ лы дзень пра вя лі ў па го ні за стар шы нёй сель ска га Са ве та, 

ла ві лі яго ў пра мым сэн се на ма шы не ў по лі. Вяр ну лі ся амаль 

апоў на чы на тэ ле ка нал... А там мя не на ра бо чым ста ле ча каў 

цюль пан, які рас пус ціў ся акку рат пе рад ма ім пры хо дам. Ка ле гі 

па ста ра лі ся. І вось гэ ты мо мант і яго пры га жосць — яны прос та 

пе ра кры лі ўсё на пру жан не і мі тус ню мі ну ла га дня. Я тую квет ку 

не за бу ду ні ко лі.

Уво гу ле, лі чу, што та кія 

да ты, як 23 лю та га і 8 Са-

ка ві ка, трэ ба свят ка ваць 

усім. Та му што ў та кія дні 

мяк чэ юць са мыя су ро выя 

муж чы ны, а жан чы ны па-

чы на юць квіт нець. Не вар-

та тое ж 8 Са ка ві ка лі чыць 

фар маль нас цю. Трэ ба ве-

даць і па мя таць, што гэ ты 

дзень вяс ны з'яў ля ец ца 

свя там пры го жых жан чын. 

А на шы бе ла рус кі ўсе та-

кія без вы клю чэн ня. Я на 

мес цы муж чын прос та куп-

ля ла б квет кі і да ры ла іх 

усім, хто мне па да ба ец ца. 

Бо ў ад каз жан чы ны до-

раць не ве ра год ныя эмо-

цыі... Я ўпэў не на, што на шы 

жан чы ны са мыя пры го жыя, 

і на пя рэ дад ні 8 Са ка ві ка хо чац ца па жа даць усім зга даць пра гэ та 

і пом ніць увесь год! І ні чо га не га та ваць у гэ ты дзень!

Воль га ШАРС НЁ ВА, вя ду-

чая пра гра мы «Мін шчы на» на 

тэ ле ка на ле СТБ:

— Мне да во дзі ла ся су стра-

каць на ра бо це роз ныя свя ты, 

у тым лі ку і 8 Са ка ві ка. І ў та-

кіх вы пад ках, мне зда ец ца, га-

лоў нае — лю біць сваю спра ву. 

Я заў сё ды пры хо джу на ра бо ту 

ў доб рым на строі, та му і свя-

точ ныя дні з за да валь нен нем 

пра вод жу ся род ка лег, бо яны 

для мя не як дру гая сям'я... Ра-

бо чы дзень у свя ты, на шчас це, 

заў сё ды пра хо дзіць без пры год 

і не ча ка нас цяў. На 8 Са ка ві ка 

заў сё ды шмат ува гі і він ша ван-

няў атрым лі ва еш на свой ад рас. 

І лю быя зна кі ўва гі — пі рож ныя, 

паш тоў кі, квет кі — гэ та заў сё-

ды пры ем на. Ня хай на ват нех та па лі чыць тое ба наль ным. Я, на-

прык лад, збе ра гаю ўсе паш тоў кі ад ка лег у асоб най скры нач цы. 

Яны вы клі ка юць пры ем ныя ўспа мі ны і грэ юць ду шу. Для мя не 

8 Са ка ві ка — гэ та та кое ся мей на-жа но чае свя та, у гэ ты дзень мы 

з ма май і дач кой аба вяз ко ва збя ром ся ра зам за вя чэ рай. А на пя-

рэ дад ні свя та мне хо чац ца ўсім жан чы нам, дзяў ча там па жа даць, 

каб яны заў сё ды імк ну лі ся раз ві вац ца і быць леп шай вер сі яй 

са міх ся бе. Ня хай у та кі дзень яны ад чу ва юць ува гу і ка хан не з 

бо ку сва іх муж чын, дзя цей. Ня хай жыц цё заў сё ды ра дуе і ва ўсіх 

нас бу дуць маг чы мас ці для рэа лі за цыі сва іх мэт і жа дан няў!

Але на ДРАП КО.

Фо та з аса біс тых ар хі ваў вя ду чых.

Бел тэ ле ра дыё кам па нія 

рых туе для сва іх гля да чак 

бу кет з лю бі мых кі на сту жак, 

тэ ма тыч ных і він ша валь ных 

пра грам і кан цэр таў. 

Так са ма тэ ле ка на лы 

ме ды я хол дын га ў дзень 8 Са ка ві ка 

ўпры го жаць спе цы яль ныя 

ла га ты пы і між пра грам ныя 

він ша валь ныя ві дэа.

На «Бе ла русь 1» рых ту юць ат мас-

фер ны вы пуск пра гра мы «Усе за стол» 

у 10.20. У гэ ты дзень гас ця мі сту дыі ста-

нуць удзель ні кі ва каль на га арт-гур та 

«Бе ла ру сы». «У свя точ ным вы пус ку мы 

па да бра лі лёг кае ме ню, але не абы шлі 

ўва гай стра вы з мо рап ра дук таў. А гос ці, 

у сваю чар гу, па дзе ляц ца ўлас ны мі рэ-

цэп та мі та го, як ары гі наль на па він ша ваць 

сва іх ка ха ных. Для на шай аў ды то рыі му-

зы кан ты так са ма пад рых та ва лі сюр прыз! 

Уво гу ле вы пуск атры маў ся доб ры і вя-

сё лы, з ат мас фе рай утуль нас ці — і ўсім 

гэ тым мы з за да валь нен нем па дзе лім ся 

з гле да ча мі», — абя цае вя ду чая пра ек та 

Але на Дуб роў ская.

А вось на ка на ле «Бе ла русь 2» він ша-

ваць жан чын па ча лі за га дзя. На пя рэ дад ні 

свя та зды мач ная гру па пра ек та «Уклю чай-

ся!» змя ні ла ла ка цыю: па вя сен нюю ат мас-

фе ру ства раль ні кі пра гра мы ад пра ві лі ся 

ў тра піч ныя аран жа рэі і алеі ба та ніч на га 

са да. Вя ду чыя «Уклю чай ся!» абя ца юць 

пры клас ці мак сі мум на ма ган няў, каб мі лыя 

да мы атры ма лі за рад па зі тыў най энер гіі на 

ўвесь уік-энд.

Так са ма тут пад рых та ва лі се рыю пя-

шчот ных і чул лі вых ві дэа ро лі каў, якія ста-

нуць па да рун кам для ўсіх жан чын, бо ге роі 

кож на га з іх — рэ аль ныя лю дзі са сва і мі 

шчы ры мі па чуц ця мі і гіс то ры я мі ка хан ня. 

Не па срэд на на вы хад ных нас ча ка юць вя-

до мыя і лю бі мыя філь мы: «Алі са ў кра і не 

цу даў», «Пры га жу ня» і ін шыя.

Але на ДРАП КО.

Фо та да дзе на 

Бел тэ ле радыёкампаніяй.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 89

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі ДЛЯ ЖАН ЧЫ НЫ З ДУ ШОЙ На строй каНа строй ка Вяс не — ві тан не, 
жан чы не — він ша ван не!


