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З 18 да 24 ліс та па да ў РЦАП 

па шах ма тах і шаш ках ад бы лі-

ся чэм пі я на ты Бе ла ру сі (1-я лі га) 

па шаш ках-64 ся род муж чын і 

жан чын. Абод ва тур ні ры пра во-

дзі лі ся па швей цар скай сіс тэ ме 

ў 9 ту раў пры 40 удзель ні ках у 

муж чын скім і 21 удзель ні цы ў 

жа но чым спа бор ніц тве. У кож-

ным тур ні ры ра зы гры ва ла ся па 

чатыры пу цёў кі ў вы шэй шую лі-

гу. Іх ула даль ні ка мі ста лі: у муж-

чын скім тур ні ры май стар Ві таль 

Но ві каў (Ві цебск) — 14 ач коў, 

кан ды дат у май стры Аляк сей Ва-

люк (Ваў ка выск), май стар Дзміт-

рый Не мец (Мінск) — па 13 ач-

коў , між на род ны грос май стар 

Вера Хва шчын ская — 12 ач коў. 

У жан чын Вы шэй шую лі гу па-

поў ні лі май стар Ма рыя Час на ко-

ва — 16 ач коў, май стар Па лі на 

Пет ру сё ва, кан ды дат у май стры 

Яў ге нія Швед — па 14 ач коў (усе 

Мінск) і май стар Эма Ма ка рэ віч 

(Грод на) — 12 ач коў.

Па гля дзі це пры кла ды гуль ні 

удзель ні каў.

№ 79 М. Ка дзес ні каў — 

С. Там ра заў.

Бе лыя прос тыя шаш кі: g1, 

d2, a3, e3, b4, h4, h6 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: d4, 

c5, d6, c7, e7, b8, f8 (7).

Бе лыя знай шлі так тыч ныя 

ідэі ў, зда ва ла ся б, прос тай па-

зі цыі: 17. h4-g5 d4:f2 18. g1:e3 

c7-b6 19. d2-c3 b6-a5 20. e3-f4 

c5-d4 21. c3:c7 b8:d6 22. h6-

g7! (не ча ка на) a5:c3 23.a3-b4 

(яшчэ адзін сюр прыз) f8:h6 24. 

b4:d2 d6-c5 25. d2-c3+

№ 80 І. Астаф' еў — У. Стэль-

мах.

Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, e1, 

g1, b2, f2, h2, a3, c3, a5, a7 (10)

Чор ныя прос тыя шаш кі: g3, 

f4, h4, d6, f6, h6, c7, b8, d8, f8 

(10).

Бе лыя фар сі ра ва лі вый грыш: 

10. f2-e3 f4:b4 11. a3:g5 h6:f4 12. 

g1-f2 c7-d6 13. f2-e3 f4:d2 14. 

c1:e3 d6-e5 15. h2:d6 h4-g3 16. 

d6-c7 d8:b6 17. a5:c7 b8:d6 18. 

e3-f4+

№ 81

Бе лыя прос тыя шаш кі: e1, b2, 

d2, f2, h2, a3, e3, h4 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: d4, 

c5, b6, h6, a7, e7, g7, f8 (8).

Бе лыя пры сту пі лі да вы ра-

шаль ных дзе ян няў 11. e3-f4 e7-f6 

12. f4-e5 d4-e3 13. d2:f4 f6:d4 14. 

a3-b4 c5:g5 15. h4:h8+

Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну юц ца кам па зі цыі ў бра-

зіль скіх шаш ках, скла дзе ныя 

вя ду чым ад дзе ла.

№ 82

Бе лыя прос тыя шаш кі: e3, b4, 

d6, e7 (4).

Чор ныя прос тыя шаш кі: b2, 

a3, g3, g5, g7 (5).

№ 83

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, 

d2, f4, h4, e5 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: f2, 

a3, c7, g7 (5).

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя 

пачы на юць і вый гра юць.

Пра вер це свае ра шэн ні:

Вы пуск № 101 ад 22.11.19.

№ 76 1. g3-f4 g5xe3 2. h4-g5 

d8xb6 3. f6xf4 d4xh4 4. f4-c7+

№ 77 21, 14, 3, 11, 37+

№ 78 b4(g5)h6(f4)~g7(d6)~f8.

e5+

Пер шы мі дак лад ныя ад ка зы 

да сла лі С. Бур ко (Ор ша), С. Ра шэ-

цін (Ашмя ны), В. Ду да рэ віч (вёс ка 

Но вая Мыш Ба ра на віц ка га раё-

на), Ф. Кар пей, Л. Жы хар (абод-

ва Мя дзел), У. Пань ко (Ка мя нец), 

І. Ана ніч (Грод на), А. Шур пін (Івя-

нец), В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на), 

П. і В. Шуль гі (Мінск), В. Таў ка чоў 

(Клі ма віц кі ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка-

га, 10А, Мінск, 220013. Е-maіl: 

іnfo@zvіazda.by або vorush@

yandex.ru.

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.
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(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

На тэ ле ка на ле «Бе ла русь 1» 

з 12 снеж ня стар туе вя лі кая прэм' е-

ра — се ры ял «Пры гон ная» (Укра і на, 

2019) ад рэ жы сё раў Мак сі ма Літ ві на ва 

і Фе лік са Гер чы ка ва. Па пу ляр насць 

яе не ка то рыя кры ты кі па раў ноў ва-

юць на ват з ту рэц кім «Рас кош ным 

ве кам» і бра зіль скай «Ра бы няй Іза-

ўрай», але гіс то рыя гэ тая па-свой му 

не паў тор ная і мае ўлас нае ка ла рыт-

нае гу чан не.

Як ад зна чы лі ў ды рэк цыі Бел тэ ле ра-

дыё кам па ніі, на вы бар се ры я ла «Пры гон-

ная» для па ка зу паў плы ва ла ін фар ма цыя 

пра вы со кія рэй тын гі ў тых кра і нах, дзе 

ён ужо прай шоў: «Ёсць спа дзя ван не, што 

сю жэт кі на кар ці ны, пе ра ка наў чая іг ра 

ак цё раў, а так са ма яск ра выя кас цю мы і 

мес цы дзе ян ня не па кі нуць абы яка вы мі і 

бе ла рус кую пуб лі ку».

Се ры ял «Пры гон ная» — гіс та рыч ная 

кас цю ма ва ная дра ма, у якой па дзеі ад бы-

ва юц ца ў ХІХ ста год дзі ў Не жы не. Па вод ле 

сю жэ та нас ча кае гіс то рыя дзяў чы ны Ка-

ця ры ны Вяр біц кай, якая хоць і пры гон ная 

ба га та га па ме шчы ка Чар він ска га, але зу сім 

не па доб ная на ся лян ку, бо мае без да кор-

ныя ма не ры, ва ло дае не каль кі мі мо ва мі, 

умее іг раць на фар тэ пі я на і на ват пі ша 

кар ці ны. Вя до ма, усё гэ та дзя ку ю чы вы ха-

ван ню хрос най ма ці — жон кі Чар він ска га. 

Ге ра і ня быц цам зна хо дзіц ца на мя жы, дзе 

з ад на го бо ку шлях та і ін тэ лі ген ты, а з дру-

го га — пры гон ныя ся ля не. І што са мае важ-

нае, яна за ка ха ла ся ў шлях ці ца Анд рэя Ка-

са ча, яко му яна не роў ня. Ме на ві та дзе ля 

ка хан ня і маг чы мас ці зда быць во лю дзяў-

чы не да вя дзец ца пе ра жыць смерць бліз кіх, 

не згу біц ца ў па ні цы на род на га паў стан ня, 

а так са ма не раз аба ра няць свой го нар.

Уся го ў се ры я ле бы ло за дзей ні ча-

на больш за 200 пер са на жаў (у тым лі ку 

20 цэнт раль ных ге ро яў). На ро лю га лоў най 

ге ра і ні пра хо дзі лі про бы дзяў ча ты з Укра і-

ны, Поль шчы, Пры бал ты кі, Бе ла ру сі і Шве-

цыі, але атры ма ла яе ра сій ская акт ры са 

Ка ця ры на Ка валь чук. Са ма вы ка наў ца га-

лоў най ро лі ў ад ным з ін тэр в'ю ад зна чы ла, 

што яна ў не ка то рых мо ман тах па доб ная 

да сва ёй ге ра і ні, ня гле дзя чы на ват на два 

ста год дзі ў ча са вым вы мя рэн ні, і су час ным 

дзяў ча там ёсць ча му па ву чыц ца ў яе: «Трэ-

ба больш лю біць і па ва жаць ся бе. Та ды так 

бы ло па бу да ва на жыц цё, а ця пер усё больш 

ад кры та, усё ляг чэй шае, пра сцей шае. З ад-

на го бо ку — гэ та клас на, з ін ша га — пе ра-

шка джае лю біць ся бе. А ка лі лю боў і па ва га 

да ся бе ад сут ні ча юць, то гэ та за мі нае жыць 

шчас лі ва і атрым лі ваць за да валь нен не ад 

кож на га дня. Так са ма дзяў ча ты та го ча су 

не да зва ля лі ні ко му аб ра жаць ся бе, бо гэ та 

лі чы ла ся га неб ным. А ця пер на нас мо гуць 

на кры чаць, на прык лад, і та кое стаў лен не 

ўспры ма ец ца нар маль на».

Здым кі се ры я ла (а ця пер зды ма ец ца 

трэ ці се зон) пра хо дзі лі ў раз на стай ных ла-

ка цы ях на тэ ры то рыі Укра і ны. Каб дак лад-

на пе ра даць ат мас фе ру, ства раль ні кі кар-

ці ны ад мо ві лі ся ад штуч ных дэ ка ра цый. 

Ся род мес цаў, дзе раз горт ва юц ца па дзеі 

ўсёй гіс то рыі, мож на ўба чыць Кі е ва-Пя чэр-

скую лаў ру, На цы я наль ны му зей на род най 

ар хі тэк ту ры і по бы ту Укра і ны ў Пі ра го ве, 

зды ма лі так са ма і ў ся дзі бе гра фі ні Ува ра-

вай, у Ша ка лад най хат цы (ся дзі ба Ма гі леў-

ца ва ў Кі е ве), у На цы я наль ным гіс то рыка-

куль тур ным за па вед ні ку «Ка ча наў ка» і шэ-

ра гу ін шых ка ла рыт ных мяс цін.

Пер шы се зон кас цю ма ва най дра мы 

ства ра лі на пра ця гу го да, у эфі ры ўкраін-

ска га тэ ле ба чан ня гле да чы ўба чы лі яго 

мі ну лай зі мой. На 2020-ы за пла на ва ны 

здым кі пра ця гу гіс то рыі. Су свет ная прэм'е-

ра тэ ле се ры я ла ад бы ла ся сё ле та ле там у 

Поль шчы. На огул пра вы на эк ра ні за цыю 

на бы лі і ў шэ ра гу ін шых кра ін. Так са ма 

быў прад стаў ле ны пер шы анг ла моў ны 

трэй лер шмат се рый най кі на кар ці ны пад 

наз вай «Lоvе іn сhаіns» («Ка хан не ў ако-

вах»). У па чат ку го да вый шла на ват кні га 

ў дзвюх част ках па вод ле гэ та га се ры я ла, 

бо па пу ляр насць кі на кар ці ны на бі рае аба-

ро ты і ці ка васць да яе па вя ліч ва ец ца з 

кож ным се зо нам.

Пер шыя се рыі на тэ ле ка на ле «Бе ла-

русь 1» ча кай це 12 снеж ня ў 10.50, 12.10 

і ве ча рам у 18.35, 19.20.

Але на ДРАП КО.

У кан цы ліс та па да плат фор ма VOKА за пус ці ла ў 

ін фар ма цый ную пра сто ру но вы ка ме дый ны пра-

ект — «Свой Stаnd Uр», сут насць яко га мож на пе-

ра даць лі та раль на ў не каль кіх сло вах: «з гу ма рам 

пра нас».

Яго ства раль ні кі — рэ зі дэн ты бе ла рус ка га клу ба Дзміт-

рый На рыш кін, Анд рэй Шчэ гель, Па вел Ра дзе віч і Сця пан 

Мін ке віч, Ка ця Яфі ма ва, Ві таль Пер таш ко і Яў ген Бу ра ке-

віч, Ула діз мір Ша ба наў, Та рас Ні кі цін і Яў ге нія Янач кі на. 

Мно гія з іх ма юць 10-га до вы во пыт ра бо ты на сцэ не і 

на за па ша ны ка ме дый ны ма тэ ры ял, але асноў ны ін стру-

мент ай чын ных ко мі каў — на зі раль насць, зна ход лі васць 

і ўмен не ба чыць смеш нае ў паў ся дзён нас ці, на ра бо це і 

до ма, у мет ро, на ву лі цах, у кра мах і ка вяр нях. «Ідэя но ва га 

шоу — па ка заць, што ў на ва коль най рэ ча іс нас ці да стат ко-

ва пры чын для ўсмеш кі, і на ват да праб лем, якіх так са ма 

ха пае, мож на і трэ ба ста віц ца з гу ма рам, — раз ва жае 

намес нік ды рэк та ра кам па ніі А1 па ліч ба вых тэх на ло гі-

ях і кан тэн це Ан тон БЛА ДЗІК. — Спа дзя ю ся, «Свой Stаnd 

Uр» па дасць доб ры прык лад, які бу дзе за раз лі вы».

Шоу скла да ец ца з пяці се рый. Пер шую з іх мож на 

бяс плат на па гля дзець па спа сыл цы httрs://сlсk.ru/KLtLр, 

а на ступ ныя бу дуць з'яў ляц ца на плат фор ме што тыд нё-

ва па се ра дах, і для іх пра гля ду не аб ход на мець лю бую 

пад піс ку на VOKА.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Пер шы на цы я наль ны ка нал Бе ла рус ка га ра дыё ў ме жах пра ек та 

«Эпі зо ды Вя лі кай вай ны» рас па чаў цыкл тэ ма тыч ных пра грам, 

пры све ча ных 75-год дзю Пе ра мо гі. «Удо вы вай ны» — гэ та аў ды я-

пом нік кож най ма ці, якая змаг ла за ха ваць сям'ю ў жах лі выя ча сы 

аку па цыі і пас ля вы зва лен ня на шай кра і ны.

Да ку мен таль на-пуб лі цыс тыч ны пра ект Пер ша га на цы я наль на га ка на-

ла «Эпі зо ды Вя лі кай вай ны» гу чыць у ра дыё эфі ры на пра ця гу 40 га доў! 

Змя ня лі ся наз вы і фар мат, але ак ту аль най за ста ва ла ся ве ліч подз ві гу 

бе ла рус ка га на ро да, здзейс не на га ў га ды Вя лі кай Ай чын най. 

— Рас ка зы пра ўдоў вай ны — гэ та маг чы масць па гля дзець на Вя лі-

кую Ай чын ную вай ну з ін ша га ра кур су, праз гіс то рыі сем' яў і іх унё сак у 

Вя лі кую Пе ра мо гу. На прык лад, гос цем ад ной з пра грам быў па эт Мі ко ла 

Мят ліц кі. Ён рас ка заў пра сваю род ную вёс ку Баб чын на Го мель шчы не 

і жан чын-удоў, якія жы лі там. Іх зва лі па ім ёнах му жоў (Іва ні ха, Аў дзе і ха, 

Пе ці ха і г. д.). Так са ма ў паэ та ёсць вер шы, пры све ча ныя гэ тай тэ ме, якія 

мы за чыт ва ем пе ры я дыч на. У най блі жэй шым вы пус ку гос цем пра гра мы 

ста не ака дэ мік Між на род най ака дэ міі ін фар ма цый ных тэх на ло гій Алег 

Стрэль скі — ён па дзе ліц ца гіс то ры яй пра жыц цё сва ёй ба бу лі. Кож ная 

з та кіх гіс то рый кра наль ная, і кож ную мы ста ран на ўпля та ем у апо вед 

пра па дзеі та го ча су, — рас каз вае аў тар і вя ду чая пра гра мы «Эпі зо ды 

Вя лі кай вай ны» Ва лян ці на СТЭЛЬ МАХ.

Калі жадаеце расказаць пра муж ных, ад да ных і вер ных на шых жан-

чын, пра па дзеі і асоб ныя эпі зо ды Вя лі кай Ай чын най вай ны, то да сы лай-

це свае ліс ты на ад рас пра гра мы: Дом ра дыё, вул. Чыр во ная, 4, Мінск, 

220114 — з па зна кай «Эпі зо ды Вя лі кай вай ны». І слу хай це пра ект па 

ня дзе лях у 16.00 у эфі ры Пер ша га на цы я наль на га ка на ла Бе ла рус ка га 

ра дыё.

Але на ДРАП КО.

Сяброў у новым годзе не мяняюць!
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на I квар тал або I паў год дзе 2020 го-

да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка рэ клам най гуль ні «Звяз да» са гра вае!», 
вы ра зай це і да сы лай це яе да 12 сту дзе ня 2020-га ў рэ дак цыю на ад рас: 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, Мінск, 220013.

Ся род пад піс чы каў 17 сту дзе ня 2020 го да бу дуць ра зы гра ны сем двух-
ба ко вых пле даў з ла га ты пам «Звяз ды» і су пер прыз — КА ВА ВАР КА эсп рэ са 
Vіtek. Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 27 сту дзе ня 2020 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі да 31 са ка ві ка 2020 го да пры па-
да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на І квар тал або I паў год дзе 2020 го да 
і паш пар та. Пас ля 31 са ка ві ка вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў 
не пры ма юц ца.

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

Пра ві лы рэ клам най гуль ні чы тай це ў ну ма ры «Звяз ды» за 
30 ліс та па да.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 1 снеж ня 2019 го да да 31 са-
ка ві ка 2020 го да.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3694 ад 26.11.2019, вы да дзе на 
Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 102

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

Смя яц ца за пра ша ец ца

Ма ту лям Вя лі кай Ай чын най 
пры свя ча ец ца...
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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі Сва бо да і ка хан не 
ца ной вы пра ба ван няў


