
Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну юц ца кам па зі цыі, якія 

склаў Ва ле рый Круч коў (Ка гар-

лык, Укра і на)

№ 58

№ 58

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, 

f2, g5, f6, a7, g7 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: h2, 

c3, d4, h4, a5, e5 (6)

№ 59

Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, 

g1, e3, d4, c5, e5 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: b2, 

f2, a3, c3, g3, c7, e7 (7)

№ 60

Бе лыя прос тыя шаш кі: 40, 

17, 11, 12, 7, 8 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 39, 

31, 34, 29, 16, 14, 3 (7)

№ 61

Бе лыя прос тыя шаш кі: 41, 

38, 32, 24, 25, 19 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 44, 

37, 34, 27, 21, 10 (6)

№ 62

Бе лыя прос тыя шаш кі: 40, 

27, 30, 21, 17, 11, 7 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 39, 

33, 26, 29, 25, 19, 9, 2 (8)

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць. Проз ві-

шчы чы та чоў, якія ра ней за ўсіх 

да шлюць пра віль ныя ад ка зы, 

бу дуць апуб лі ка ва ныя.

30 мая на гуль ня вым пар та ле 

www.gambler.ru прай шоў 12-ы 

між на род ны тур нір па шаш ках-64 

па мя ці шмат ра зо ва га чэм пі ё на 

БССР М. С. Ге ле ра.

У тур ні ры ўзя лі ўдзел 123 

спарт сме ны, ся род якіх бы ло 

16 грос май страў, пе ра мож цы 

і пры зё ры чэм пі я на таў све-

ту і Еў ро пы ся род муж чын і 

жан чын, пе ра мож цы юнац кіх 

пер шын стваў з 8 кра ін све ту. 

Уда ла вы сту пі лі прад стаў ні кі 

Бе ла ру сі. Трэ цяе і чац вёр тае 

мес цы ў грос май страў Іга ра 

Мі халь чан кі (Ваў ка выск) — 

18 ач коў і Яў ге на Кан дра чэн кі 

(Го мель) — 16 ач коў. Най леп-

шым у за лі ку «Юні ё ры» (2001 г. н. 

і ма ла дзей шыя) стаў май стар 

Ар цём Ці ха наў (Ваў ка выск) — 

15 ач коў (9-е мес ца ў агуль ным 

за лі ку).

3 чэр ве ня ад быў ся та ва рыс кі 

матч па між на род ных шаш ках 

Бе ла русь — Укра і на. Ён пра хо-

дзіў у ан лайн-фар ма це на плат-

фор ме lіdraughts.org. Са пер ні кі 

(8 муж чын, 4 жан чы ны) згу ля лі 

на 12 дош ках у два ту ры. На ша 

ка ман да пе ра маг ла з лі кам 25-

23 (13/11, 12-12).

Пра вер це свае ра шэн ні.

Вы пуск № 115 ад 05.06.20.

№ 53. c3, c5, h6 (g5) a3, b4, 

e1+

№  5 4 .  4 7 - 4 2 . 4 8 -

43.23.39(35)34+

№ 55. 1. ab6 ac5 (1...ca5 2. 

de3+) fg3, і чор ныя без аба рон-

ныя.

№ 56. 1. b4-c5 h4:f2 [1...d6:b4 

2. a3:c5 h4:f2 3. c5-b6 a7:c5 4. 

d4:e1+]

2. c5:g5 h6:d2 3. g1:c1+

№ 57. 1. d4-c5 b6:b2 2. d2-c3 

b2:d4 3. f2-e3 f4:d2 4. e1:c7 e7-

d6 5. c7:g7 h8:f6 6. g1-f2+

Пер шыя дак лад ныя ад ка зы 

да сла лі С. Ра шэ цін (Ашмя ны), 

В. Ду да рэ віч (в. Но вая Мыш Ба-

ра на віц ка га ра ё на), Ф. Кар пей, 

Л. Жы хар (абод ва Мя дзел), 

У. Пань ко (Ка мя нец), І. Ана ніч 

(Грод на), В. Ваўч коў (Ма ла-

дзеч на), П. і В. Шуль гі (Мінск).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка-

га, 10А, Мінск, 220013;

e-maіl: іnfo@zvіazda.by, або 

vorush@yandex.ru.

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

19 чэрвеня 2020 г.
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Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 116

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі Ка му што ба ліць

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

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на IІI квар тал або ІI паў год дзе 2020 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(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»

Пра ект «Ка мень, на жні цы, па пе-

ра» за вяр шае свой дру гі ту рыс-

тыч ны се зон. За гэ ты час ка рэс-

пан дэн ты «Бе ла русь 2» аб' еха лі 

150 на се ле ных пунк таў, атры ма лі ад 

мяс цо вых жы ха роў 500 па рад, з'е лі 

300 абе даў і пра ін спек та ва лі 300 гас-

ці ніц і аг ра ся дзіб.

Зга дзі це ся, та кія ліч бы цяг нуць на 

аса біс ты рэ корд. Пра гра ма на ват аб за-

вя ла ся ўлас най ін стаг рам-кні гай, ку ды 

кож ны з ка рэс пан дэн таў за піс вае свае 

подз ві гі і да сяг нен ні (www.іnstagram.com/

kamennozhnіcybumaga_offіcіal). Так, на-

прык лад, Але ся Ба яр скіх спус ці ла ся ў са-

лі гор скую шах ту на глы бі ню 420 мет раў. 

А трэ вел-бло гер-па чат ко вец Алег Ру дзін 

па бы ваў на са мым вы со кім пунк це Бе ла-

ру сі (га ры Дзяр жын скай), вы шы ня якой 

345 мет раў над уз роў нем мо ра. Да ша 

Вал ка вец не толь кі пад ня ла ся ў не ба на 

вы шы ню 1000 мет раў, але і са ма стой на 

кі ра ва ла са ма лё там (ня хай і ўся го не каль кі 

се кун даў і пад на гля дам во пыт на га пі ло та). 

У сваю чар гу ін тэ лі гент ны ту рыст Дзі ма Кі-

рэ еў тан ца ваў ма зур ку і дэ гус та ваў ма ла ко 

ген на ма ды фі ка ва ных коз. Пры хіль ні ца 

эка но міі Але на Ка ва лё ва пай шла да лей і 

змаг ла ў Ка пы лі за мо віць са бе са мы тан ны 

за ўсю гіс то рыю пра гра мы абед, за пла-

ціў шы за пер шае, дру гое і кам пот толь кі 

2 руб лі 37 ка пе ек.

Ку ды толь кі не за но сіў лёс жур на ліс таў 

пра гра мы. Яны зды ма лі ў вёс цы Стой лы, 

дзе пра пі са ны ўся го адзін жы хар. Спра ба-

ва лі раз га даць гіс то рыю бе ла рус кіх пі ра-

мід ва Уз дзе. На ват шу ка лі са мыя смач ныя 

бур ге ры і змаг лі знай сці іх у Ма ла дзеч не. 

Так са ма змаг лі па бы ваць на Крас най пло-

шчы, не вы яз джа ю чы за ме жы кра і ны (та-

кое мес ца ёсць у го ра дзе Вет цы).

Як ад зна чае аў тар пра ек та і тэ ле вя-

ду чая Вік то рыя Ка ся нюк, жур на ліс ты 

ад важ ва лі ся на роз ныя подз ві гі: «Дзе ля 

доб рай «кар цін кі» і ці ка ва га кан тэн ту на-

шы жур на ліс ты шу ка лі ўсё са мае-са мае. 

І коль кі яшчэ ад крыц цяў ча кае нас на пе-

ра дзе!» Та му спя шай це ся па ванд ра ваць з 

пра ек там «Ка мень, на жні цы, па пе ра» да 

27 чэр ве ня ў эфі ры «Бе ла русь 2» па су-

бо тах, бо по тым ён сы дзе ў ка рот кі ад па-

чы нак і вер нец ца толь кі ў жніў ні. Ме на ві та 

та ды тэ ле гле да чы ра зам з жур на ліс та мі 

пра гра мы па бы ва юць на Мар се і Ве не ры, 

а так са ма да ве да юц ца пра ад па чы нак на 

Ба лі, пра мод ныя тэн дэн цыі ў Па ры жы і 

най па пу ляр ней шыя па бы ў Дуб лі не. І ўсё 

гэ та — у Бе ла ру сі! Та му да ча кай це ся но-

вых па да рож жаў!

Але на ДРАП КО.

Фо та Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.

ЯК ПА БЫ ВАЦЬ НА МАР СЕ, 
НЕ З'ЯЗ ДЖА Ю ЧЫ З БЕ ЛА РУ СІ?

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

Паў го да, як у эфі ры тэ ле-

ка на ла «Бе ла русь 1» вы хо-

дзіць з аў то рка да пят ні цы 

пра ект «Здо ра ва зда ро-

вым быць», які па пу ля ры-

зуе зда ро вы лад жыц ця і 

ў кож ным з вы пус каў дае 

ад ка зы на са мыя раз на-

стай ныя і ак ту аль ныя пы-

тан ні, што да ты чац ца на-

ша га зда роўя. «Звяз да» 

за ві та ла на здым кі чар го-

вых вы пус каў і па га ва ры-

ла з вя ду чы мі і ства раль-

ні ка мі пра ек та.

За час сва ёй пры сут нас ці ў 

эфі ры пра ект «Здо ра ва зда ро-

вым быць» даў гле да чам маг-

чы масць ра за брац ца ў са мых 

роз ных тэ мах: ад міг рэ ні да 

рэ абі лі та цыі не да но ша ных дзе-

так. Як ад зна ча юць ства раль ні-

кі пра гра мы, тэ мы вы бі ра юц ца, 

зы хо дзя чы з ак ту аль нас ці для 

аў ды то рыі.

— Гэ тая пра гра ма аду ка цый-

ная, і яе га лоў ная мэ та ў тым, 

каб са ры ен та ваць лю дзей на 

важ ныя пра цэ сы, якія ад бы ва-

юц ца ў іх ар га ніз ме, каб за ха-

ваць зда роўе і рэ сурс, які да-

дзе ны кож на му з нас пры ро дай. 

Бо, на жаль, шкод ныя звыч кі, 

ня пра віль нае хар ча ван не і спо-

саб жыц ця час та пры вод зяць 

да та го, што ча ла век па чы нае 

хва рэць, не мо жа жыць якас на і 

ра ней па мі рае, — дзе ліц ца ў пе-

ра пын ку па між здым ка мі кі раў-

нік пра ек та «Здо ра ва зда ро вым 

быць» На тал ля Ша ру ба. — Мы 

ба чым зва рот ную су вязь: лю-

дзі пі шуць і тэ ле фа ну юць нам 

амаль што дня. Іх не абы яка-

васць і ак тыў нае аб мер ка ван не 

той ці ін шай тэ мы пе ра кон ва-

юць у тым, што мы ка рыс ныя 

і па трэб ныя. Бо тыя ці ін шыя 

праб ле мы ў гэ тай сфе ры — не 

толь кі ге нэ ты ка, а яшчэ ў боль-

шай сту пе ні на ступ ствы на ша га 

стаў лен ня да са міх ся бе.

Тут цяж ка не па га дзіц ца, та-

му што час та мы звяр та ем ся да 

ўра ча, ка лі хва ро ба ўжо за пу-

шча на ці ка лі са ма ля чэн не не 

дае вы ні каў, што ў абод вух вы-

пад ках вель мі ры зы коў на для 

па цы ен таў. Між тым вя ду чыя аб-

мяр коў ва юць тэ му для ад на го з 

бу ду чых вы пус каў — бія ха кінг, 

то-бок на зі ран не за ча ла ве чым 

ар га ніз мам і свое ча со вае вы-

ка ры стан не тых маг чы мас цяў, 

якія да зва ля юць па збег нуць яго 

ста рэн ня. Аказ ва ец ца, іс ну юць 

пра ві лы за ла то га ўзрос ту, з да-

па мо гай якіх кож ны мо жа да па-

ма гаць са бе за хоў ваць зда роўе, 

ня гле дзя чы на ліч бы ў паш пар-

це. Сак рэ таў ні я кіх: сон, рух, па-

зі тыў ны на строй, ад мо ва ад ку-

рэн ня, пра віль нае хар ча ван не, 

зва ро ты да ўра чоў (ка лі ў тым 

ёсць не аб ход насць) і пра віль нае 

ля чэн не іс ну ю чых праб лем. Не 

менш важ ным мо ман там у тым, 

як пад тры маць свой ар га нізм і 

пра цэ сы, што пра ця ка юць у ім у 

за леж нас ці ад уз рос ту, з'яў ля ец-

ца і свое ча со вая зда ча ана лі заў. 

Іх пе ра лік і ню ан сы па кож ным 

рас тлу ма чаць у ад ным з на ступ-

ных вы пус каў пра гра мы.

Уво гу ле ў «Здо ра ва зда ро-

вым быць» па ра ды да юць най-

леп шыя ўра чы Бе ла ру сі — тыя, 

хто на ўлас най прак ты цы ве дае, 

што сён ня хва люе боль шасць па-

цы ен таў. Каб аб мер ка ваць важ-

ныя для ся бе тэ мы, трэ ба па тэ ле-

фа на ваць у рэ дак цыю пра гра мы 

аль бо на пі саць яе ства раль ні кам 

у са цы яль ных сет ках. Кла па ці це-

ся пра сваё зда роўе і ра бі це гэ та 

пра віль на!

Бліц-апы тан не для вя ду чай 

пра гра мы «Здо ра ва зда ро-

вым быць» Воль гі Вен скай:

1. Якія ад крыц ці вы зра бі лі 

за час пра цы ў пра гра ме?

— Кар ды наль на змя ні лі ся 

мае ўяў лен ні пра тое, што та-

кое зда ро вы лад жыц ця. На-

прык лад, больш не на бы ваю 

так зва ныя зда ро выя спар тыў-

ныя ба тон чы кі. А вы бі ра ю чы 

пра дук ты ў краме, гля джу на 

са стаў і ана лі зую яго. 

2. Ка лі ка заць пра ап тэч ку, 

то якія ле кі мож на знай сці ў ва-

шай су мач цы?

— Уво гу ле ні чо га, бо я не пры-

хіль ні ца ле каў. Хоць, пры зна ю ся, 

да пры хо ду на пра ект я маг ла 

на бы ваць і піць ней кія ві та мі ны, 

пра піс ва ю чы іх са ма са бе. Але 

пас ля раз моў з экс пер та мі і спе-

цы я ліс та мі зра зу ме ла, што на ват 

яны ўжы ва юц ца і пры зна ча юц ца 

не прос та так. Та му ў ма ёй су-

мач цы толь кі па ма да, люс тэр ка 

і ма біль ны тэ ле фон.

3. Як ста ві це ся да са ма ля-

чэн ня?

— З «док та рам гуг лам» я ні-

ко лі асаб лі ва не сяб ра ва ла, бо 

ча сам мож на на чы тац ца та ко га, 

што ні я кая нер во вая сіс тэ ма не 

вы тры мае. Мне пра сцей звяр-

нуц ца да рэ аль на га ўра ча. 

4. Якія ў вас ры ту а лы і сак-

рэ ты пры га жос ці?

— На прык лад, у мя не пад-

рых тоў ка да сну зай мае ка ля 40 

хві лін. Гэ та та кі час толь кі для 

ся бе, ка лі я зай ма ю ся гі гі е най, 

фэйс-фіт не сам, вы цяг ван нем 

па зва ноч ні ка. І роз ных та кіх мо-

ман таў іс нуе шмат, ка лі ты кла-

пат лі ва ста віш ся да ся бе і свай го 

це ла, каб за ха ваць усё тое, што 

да ла та бе пры ро да.

5. На ваш по гляд, што та кое 

зда роўе?

— Гэ та, па-пер шае, ува га да 

ся бе і да тых «зва ноч каў», якія 

па дае ваш ар га нізм; па-дру гое, 

аб са лют нае ўсве дам лен не ўся го, 

што з та бой ад бы ва ец ца звон ку 

і ўнут ры, і ад сут насць стра ху пе-

рад дак та ра мі. Бо, як па каз вае 

прак ты ка, усё не так страш на, як 

мы ўме ем са бе на ду маць.

Але на ДРАП КО.


