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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

ТРЫ НА ГО ДЫ 
ЎКЛЮ ЧЫЦЬ ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР

20 лі пе ня ў эфі ры тэ ле ка-
на ла «Бе ла русь 1» смач-
ная прэм' е ра — за баў-
ляль на-па зна валь нае шоу 

«Тваё мес ца на кух ні». І 

хоць наз ва гу чыць пра ва-

ка цый на, але ген дар ных 

спрэ чак у пра гра ме ня ма.

За тое ёсць ку лі на рыя: 
14 на віч коў і пра фе сій ных ку-
ха раў, ся род якіх і муж чы ны, 
і жан чы ны, пе ра мя ша ныя і ў 
пры бліз на роў ных пра пор цы ях 
па дзе ле ныя на дзве ка ман ды, 
спа бор ні ча юць у хут ка сці ды 
якас ці пры га та ван ня страў вы-
со кай кух ні.

За дан не — «стра ву дня» — 
у кож ным вы пус ку дае шэф-по-
вар ад на го з мін скіх рэ ста ра-
наў, Та ма за д'А ма та на па ру з 

вя ду чым, шоў ме нам Ар цё мам 
Ры ба кі ным. На пры кан цы ён жа 
вы но сіць вер дыкт, чыя стра ва 
леп шая і пра віль на пры га та-
ва ная. Тая з ка ман даў, якая 
не ўкла ла ся ў час аль бо па-
ру шы ла тэх на ло гію, лі чыц ца 
прай граў шай і бу дзе вы му ша-

ная па зба віц ца ад на го са сва іх 
удзель ні каў. «Па кі нуць пра ект 
мо жа і не адзін удзель нік, — 
інт ры гуе прад зю сар шоу, — 
кан чат ко вае сло ва за на шым 
шэф-по ва рам. А ён ка рэн ны 
італь я нец, вель мі ім пуль сіў-
ны, і ка лі, па лі чыць, што нех та 

са пса ваў стра ву, — раз ві та ец-
ца без лі тас ці!»

А вось ку ха ра-пе ра мож цу 
ў фі на ле ар га ні за та ры абя ца-
юць ад зна чыць спе цы яль ным 
пры зам — сер ты фі ка там на 
на ву чан не ў мас коў скай ку-
лі нар най шко ле. Гле да чы ж 
змо гуць за на та ваць ці ка выя 
рэ цэп ты і за пом ніць дзя ку ю чы 
фо та пас ля доў насць усіх эта-
паў га та ван ня, а по тым па спра-
ба ваць паў та рыць ства рэн не 
рэ ста ран най стра вы ў ся бе на 
кух ні.

Вы хо дзіць шоу «Тваё мес ца 
на кух ні» бу дзе па су бо тах і ня-
дзе лях у дзён ным эфі ры — уся-
го за пла на ва на 12 вы пус каў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та да дзе на сту ды яй 
Rуbаkіng Рrоduktіоn.

ЗА МА ЛЁЎ КІ 
З НА ТУ РЫ

«Як улад ка ва ны свет» — на ву-
ко ва-па пу ляр ная пра гра ма пра тое, 
што ча ла век на са мрэч ні я кі не цар 
пры ро ды, як лі чаць мно гія, се дзя чы 
на ўтуль най ка на пе, а толь кі дроб-
ная яе част ка. Жур на ліст і па пу ля-
ры за тар на ву кі Ці ма фей Ба жэ наў 
на працягу двух се зо наў вы пра боў-
вае на са бе на ву ко выя фак ты пра 
са мыя роз ныя пры род ныя з'я вы і 
ро біць з гэ та га не су хі апо вед, а эк-
стрэ маль ныя пры го ды.

Якія ўлас ці вас ці хо ла ду ка рыс-
ныя, а якія не бяс печ ныя для ча ла-
ве ка? Ці мож на прай сці ся па ла ве і пад па-
ліць ва ду? Якія сак рэ ты за хоў вае звы чай-
ная соль? Ці здоль ны ча ла век па ля цець 
на кры лах аль бо звы чай ных па вет ра ных 
ша ры ках? Як па чыс ціць зу бы, ка лі ёсць 
толь кі пя сок і глі на? Усе гэ тыя і мно гія 
ін шыя рэ чы зды мач ная гру па пра гра мы 
пра ве ры ла, што на зы ва ец ца, у па ля вых 
умо вах, рас каз ва ю чы і па каз ва ю чы, як 
мож на вы жыць го ма са пі ен су ў дзі кай пры-
ро дзе. Вы нік — у кож ным вы пус ку пра ек та 
«Як улад ка ва ны свет» на СТБ з па ня дзел-
ка да пят ні цы.

УЛА ДЗІ МІР ВЫ СОЦ КІ
25 лі пе ня, у дзень па мя ці вя лі ка га ак-

цё ра, паэ та і бар да, мно гія тэ ле ка на лы 
тра ды цый на па каз ва юць кі на філь мы з яго 
ўдзе лам. На прык лад, на ка на ле МІР гэ та 
бу дзе «Сказ пра тое, як цар Пётр ара па 

жа ніў» (1976), так са ма гэ ту стуж ку па ка жа 
ка нал «Куль ту ра» 28 лі пе ня.

У філь ме Аляк санд ра Мі ты Вы соц кі сыг-
раў «сы на цем на ску ра га ца ра» Іб ра гі ма 
Га ні ба ла — вы ха ван ца Пят ра І, ма ла до га 
на ву коў ца, ге ра іч на га во і на, але ра зам з 
тым ду э лян та і дон жу а на, чые амур ныя 
пры го ды ў за меж жы скон чы лі ся скан да лам 
і вы сыл кай на зад у Ра сію. Тут ён за ка хаў ся 
ў дач ку ад на го з пры двор ных, і цар не су-
праць ажа ніць хрэс ні ка, ад нак на ру ку дзяў-
чы ны прэ тэн дуе ін шы ка ва лер, а са ма яна 
ба іц ца «чор на га ча ла ве ка»...

Як згад ва юць удзе-
ль ні кі зды мач на га пра-
цэ су, рэ жы сёр ад ра зу 
вы ра шыў ра біць гэ ту 
эк ра ні за цыю Пуш кі на 
«пад Вы соц ка га». Ак-
цёр жа ба чыў свай го 
ге роя як «ін тэ лі гент на-
га ча ла ве ка ў не ін тэ лі-
гент ным све це» і так 
на тхніў ся воб ра зам Іб-
ра гі ма, што сам за цвер-
дзіў на ро лю яго ка ха-
най парт нёр ку — Іры ну 

Ма зур ке віч, а так са ма на пі саў 
для кар ці ны дзве пес ні — «Раз-
бой ніц кую» і «Ку па лы». Ад нак яны 
ака за лі ся на столь кі пра ніз лі вы мі, 
што маг лі ўсклад ніць пра кат ны 
лёс кар ці ны, і рэ жы сёр са шка-
да ван нем ад іх ад мо віў ся. Цэн за-

ры пры му сі лі ска ра ціць і хро на мет-
раж — з дзвюх за пла на ва ных се рый 
тра гі ка ме дыі за ста ла ся толь кі ад на, 
ка ме дый ная, дый тую пе рай ме на-
ва лі. І ўсё ж, ня гле дзя чы на ват на 
раз гром ную кры ты ку ад не ка то рых 
вя до мых куль тур ных дзея чаў, фільм 
за год уба чы лі звыш 36 міль ё наў са-
вец кіх гле да чоў, і дзя сят кі кра ін за-
ку пі лі яго для пра ка ту.

ВОД ПУСК
Ка лі ад па чыць гэ тым ле там вам 

яшчэ не вы па ла, пра гра ма «Ва кол 
све ту пад час дэ крэ ту» вы дат на 
ма ты вуе па ско рыць гэ ту ра дас ную 
па дзею. У пра ек це спя вач ка і тэ ле-

вя ду чая Ган на Се да ко ва ра зам з тры ма 
дзець мі — дач кой-пад лет кам, не маў лём-
сы нам і да школь ні цай-хрэс ні цай — спра-
буе вы тры маць звык лы рытм жыц ця, ак-
тыў на па да рож ні чаць і спа сці гаць но вае.

Да па ма га юць зла дзіць гэ тыя ванд роў кі 
та кім чы нам, каб і дзе ці, і ма ма за ста лі ся 
за да во ле ныя, ма ла дыя ма ту лі з роз ных 
кра ін: яны пад каз ва юць, дзе лепш па каш-
та ваць тра ды цый ную кух ню, якія вы браць 
за ба вы і да ка го за зір нуць у гос ці. А ста-
рэй шая дач ка тым ча сам зды мае ві дэа-

бло гі для ад на-
год каў, да ючы 
ім ту рыс тыч ныя 
па ра ды, дзе па-
гу ляць і што па-
ба чыць. Гру зія, 
Іс па нія, Іта лія... 
З гэ тых па ез дак 
атры маў ся за-
баў ляль ны трэ-
вел-да па мож нік 
для ся мей на га 
ад па чын ку. На-
сколь кі ён ка-
рыс ны? Па гля-
дзі це пра гра му 
на ка на ле ВТБ з 
аў то рка да пят-
ні цы і скла дзі це 
ўлас нае мер ка-
ван не!

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 73

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

З ЛЫЖ КАЙ НА ПЕ РА ВЕС

Аў тар сён няш няй за да чы — 
бе ла рус кі скла даль нік Ула дзі-
мір Іва ноў (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Кре7, Фа4, Лd1, 
Ле4, Сh1, Кb5, Кd4 (7).

Чор ныя: Крd5, Лd2, Лd3, 
Се1, Сh7, Ке8, пп. с5, h4 (8).

Мат за 2 ха ды.
Да сы лай це ра шэн ні на ад-

рас рэ дак цыі («Звяз да», вул. 
Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 220013, 
г. Мінск) або на элект рон ны ад-
рас вя ду ча га ад дзе ла: vadіm_
ne67@maіl.ru

* * *
Пра цяг нем рас по вед пра 

сё лет нія чэм пі я на ты Бе ла ру сі. 
У на ступ най пар тыі грос май-
стар, бу ду чы дру гі пры зёр, пе-
рай граў 12-га до ва га май стра.

Ар цём Стры бук — Кі рыл 
Сту пак. 1. d4 d6 2. g3 g6 3. Сg2 
Сg7 4. Кf3 c5 5. dc Фa5+ 6. c3 
Ф:c5 7. Сe3 Фc7 8. 0-0 Кf6 9. 
Кa3 0-0 10. Кb5 Фa5 11. a4 a6 
12. Кa3 Фc7 13. Фb3 Сe6 14. 
Фb6 Фc8 15. c4 Кc6 16. Фb3 Кd7 
17. Кg5 Сf5 18. Кe4 b6 19. Лac1 
Кc5 20. К:c5 bc 21. Фa2 Лb8 22. 
b3 Кa5 23. Сg5 К:b3 24. Лcd1 
Лe8, 0:1.

А тут, на ад ва рот, 13-га до вы 
май стар узяў верх над во пыт-
ным грос май страм.

Дзя ніс Ла за вік — Ві таль 
Це це раў. 1. d4 Кf6 2. c4 g6 3. 
g3 Сg7 4. Сg2 0-0 5. Кc3 d6 6. 
Кf3 Кbd7 7. 0-0 e5 8. e4 Лe8 9. 
h3 a6 10. Сe3 ed 11. К:d4 Лb8 
12. b3 Кe5 13. a4 Кfd7 14. Фd2 
Кc5 15. Лad1 a5 16. Фc2 Кa6 
17. Кdb5 b6 18. f4 Кd7 19. e5 
de 20. f5 e4 21. Фd2 Кac5 22. 
С:c5 bc 23. К:e4 Фe7 24. К:c7 
Сd4+ 25. Крh2 Лd8 26. Кd5 Фf8 
27. fg hg 28. Фg5 Лe8 29. Л:d4 
cd 30. Кdf6+ К:f6 31. К:f6+ Крg7 
32. Фh4 Фh8 33. Ф:d4 Лd8 34. 
Кd7+, 1:0.

Дзве на ступ ныя пе ра мо гі 
атры ма лі ад па вед на «ся рэб-
ра ны» і «брон за вы» пры зё ры 
жа но ча га чэм пі я на ту.

Ра хіль Эй дэль сон — На тал-
ля Ку сян ко ва. 1. Кf3 d5 2. e3 Кf6 

3. c4 e6 4. b3 c5 5. Сb2 Кc6 6. 
cd ed 7. Сb5 Сd7 8. 0-0 Сd6 9. 
С:c6 С:c6 10. d4 b6 11. Кe5 Сb7 
12. Кc3 0-0 13. Кe2 Фe7 14. Кg3 
g6 15. Лe1 Лad8 16. a3 Кd7 17. 
Кg4 f6 18. h4 Фg7 19. Фd2 h5 20. 
Кh2 Лfe8 21. Кf3 С:g3 22. fg c4 
23. bc dc 24. d5 Кc5 25. e4 К:e4 
26. Л:e4 Л:e4 27. Кg5 Л:d5 28. 
Фc2 Лe3 29. Фf2 Лde5 30. С:e5 
Л:e5 31. Кf3 С:f3 32. Ф:f3 Фe7 
33. Крh2 Крg7 34. Лd1 Лe3 35. 
Фf4 Лd3 36. Лf1 b5 37. a4 a6 38. 
ab ab 39. Лf2 Фe5, 0:1.

Ген ры е та Лаг ві ла ва — Ла ні-
та Сцяц ко. 1. f4 d5 2. Кf3 Сg4 3. 
Кe5 Сf5 4. d4 f6 5. Кf3 Кc6 6. e3 
a6 7. Сd3 Фd7 8. С:f5 Ф:f5 9. 0-0 
Фd7 10. b3 Кh6 11. c4 e6 12. Кc3 
Сe7 13. Фe2 Кf5 14. Сb2 Сb4 
15. Кd1 dc 16. bc 0-0 17. Кf2 b6 
18. Лfd1 Фf7 19. Лac1 Лfd8 20. 
g4 Кfe7 21. a3 Сa5 22. g5 fg 23. 
К:g5 Фg6 24. Крh1 Кf5 25. d5 ed 
26. cd Кce7 27. e4 Кd6 28. Кe6 
Лe8 29. Лg1, 1:0.

* * *

На Ме ма ры я ле Р. Не жмет-
дзі на ва ў Ка за ні Ва ле рый Ка-
за коў скі за няў 17-е мес ца са 
179 удзель ні каў, а ў хут кіх 
шах ма тах Мі кі та Ма ё раў быў 
дзя вя ты з 220. На тур ні ры ў 
Ка ра лё ве (Ра сія) Ра ман Лаў-
рэц кі і Ста ні слаў Цы ган чук па-
дзя лі лі 7-8 мес цы. Ула дзі слаў 

Ка ва лёў вы сту піў на прэ стыж-
ным тур ні ры імя А. Кар па ва ў 
ра сій скім го ра дзе Пай коў скі, 
але, на жаль, за няў апош няе, 
дзя ся тае, мес ца. Анд рэй Га ра-
вец па дзя ліў 2—9 мес цы ў ЗША 
(108 гуль цоў). У ін дый скім Мум-
баі (150 удзель ні каў) Аляк сей 
Аляк санд раў за няў 24-е мес ца, 
Кі рыл Сту пак — 25-е. У Стак-
голь ме Ста ні слаў Цы ган чук па-
дзя ліў 1-2 мес цы. У Ва ро не жы 
(115 удзель ні каў) Мі кі та Ма ё-
раў быў трэ ці, а Аляк сей Фё да-
раў — пят нац ца ты. У лі тоў скім 
Па не вя жы се (26 гуль цоў) Воль-
га Ба дэль ка фі ні ша ва ла трэ-
цяя, а Ва ле рый Ка за коў скі быў 
тут пер шы ў бліц тур ні ры ся род 
50 удзель ні каў. Тры пры за выя 
мес цы на Ме ма ры я ле Г. Ве ра-
са ва ў Мін ску (57 удзель ні каў) 
за ня лі Анд рэй Са віц кі, Ан тон 
Ша ра мет і Ген ры е та Лаг ві ла-
ва. На рэс пуб лі кан скай спар-
та кі я дзе школь ні каў пры за вую 
трой ку скла лі збор ныя Мін ска, 
Ма гі лёў скай і Го мель скай аб-
лас цей.

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 
вы пус ку: 1.Фg5! Пер шы мі пра-
віль на ад ка за лі Ула дзі мір Ізо-
таў, Вік тар Жук, Сяр гей Цяль-
пук, Ва сіль Жу ко віч.

Ва дзім ЖЫЛ КО.


