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УСПАМIНАЕМ
КЛАСIКУ
На наступным тыднi, 7 лiпеня, наша краiна
будзе адзначаць 138-годдзе з дня нараджэння
Янкi Купалы. З гэтай нагоды тэлеканал «Беларусь 3»
падрыхтаваў тэматычны эфiр. Акрамя таго, гледачоў
сацыякультурнага тэлеканала чакае прэм'ера —
канцэрт ансамбля «Песняры»!
У дзень нараджэння народнага паэта мы пачуем у мiжпраграмных блоках на «Беларусь 3» яго вершы ў выкананнi вядомых беларусаў, а ў 14.45 выйдзе фiльм «Янка Купала: адзiная
Паўлiнка» з цыкла «Запiскi на палях». У 15.10 канал пакажа
канцэрт Нацыянальнага акадэмiчнага канцэртнага аркестра
Беларусi пад кiраўнiцтвам прафесара Мiхаiла Фiнберга «Купала
i Колас, вы нас гадавалi».
А вось у суботу 11 лiпеня ў 17.30 «Беларусь 3» прапануе гледачам новую канцэртную праграму Беларускага дзяржаўнага
ансамбля «Песняры», якую Белтэлерадыёкампанiя запiсала ў
рамках сумеснай з Мiнiстэрствам культуры Рэспублiкi Беларусь
эфiрнай акцыi «Майстры культуры — ветэранам». Нагадаем,
увесь юбiлейны год Вялiкай Перамогi сацыякультурны тэлеканал будзе пераносiць на экраны мiнскiя тэатральныя сцэны i
канцэртныя залы.

ШАШКІ
(«Звязда»)

Выпуск № 117

21 чэрвеня пачаўся новы анлайн-турнiр
пад эгiдай Сусветнай федэрацыi шашак
(FMJD) — Кубак нацый па шашках-100.
У спаборнiцтвах сярод жанчын возьмуць
удзел 11 камандаў, якiя згуляюць па кругавой сiстэме. Шэсць найлепшых зборных
трапяць у плэй-оф. У мужчын згуляюць 26
зборных па швейцарскай сiстэме ў сем тураў, 14 найлепшых камандаў будуць змагацца ў плэй-оф. Нашы гульцы пачалi з
перамог: жанчыны перайгралi каманду Нiдэрландаў 6:2, мужчыны былi мацнейшыя
за эстонцаў 7:1. У другiм туры мужчынская
зборная Беларусi перамагла каманду Сенегала з лiкам 6:2.
Дзеючы чэмпiён свету i Еўропы Iгар Мiхальчанка (Ваўкавыск) выйграў анлайнтурнiр па рускiх шашках памяцi заслужанага трэнера Украiны, майстра спорту
СССР Уладзiмiра Вайсера. Турнiр адбыўся
на сайце https://www.playok.com/.
Паглядзiце фрагмент з анлайн-партыi.
№ 63 Dekimpe — Аникеев
Белыя простыя шашкi: 46, 48, 49, 42,
44, 45, 36, 37, 38, 39, 40, 32, 35, 27, 29,
25 (16)
Чорныя простыя шашкi: 26, 21, 16, 18,
11, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 5 (16)
Бе лыя ме лi маг чы масць пра вес цi
ўдар.
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ЖЫЦЬ
ПА-IНШАМУ
На «Беларусь 2» у лiпенi чакаецца прэм'ера
новага сезона рэалiцi-шоу «Паненка-сялянка».
Яго гераiнi — гэта дзяўчаты з розным дастаткам
(адна забяспечаная, а другая — яе поўная
супрацьлегласць), i на праекце кожная мае
магчымасць паспрабаваць жыць па-iншаму.
Паводле правiлаў праграмы, у кожным выпуску дзве гераiнi
прымяраюць на сябе жыццё адна адной. Багатая паненка едзе
на тры днi ў сям'ю «сялянкi» i жыве па яе правiлах, распарадку дня i на грошы, пакiнутыя загадзя (альбо i без iх), а другая
дзяўчына, наадварот, атрымлiвае шанц убачыць, што значыць
быць заможнай — мець iншае асяроддзе, працаваць у сваё
задавальненне i не лiчыць кожную капейку. Потым у фiнале
гераiнi сустрэнуцца i падзеляцца сваiмi ўражаннямi, назiраннямi i высновамi.
Па задуме аў тараў шоу, такiя перамены ў жыццi гераiнь
дапамогуць iм пераасэнсаваць тое, што яны маюць цяпер, i
зразумець, куды iм варта рухацца ў перспектыве. Сачыце ў
тэлепраграме за датай прэм'ернага выпуску ў эфiры «Беларусь 2».
Алена ДРАПКО.

1. 37-31? 26:28 2. 29-23 21:34 3. 23:01
Прапануем нашым чытачам ацанiць наступствы гэтай камбiнацыi i вызначыць
вынiк.
Для самастойнага рашэння прапануюцца кампазiцыi, складзеныя вядучым
аддзела.
№ 64

№ 64
Белыя простыя шашкi: a1,
c3, e3, a7 (7)
Чорныя простыя шашкi: h4,
d6, b8, d8 (7)
№ 65
Белыя простыя шашкi: b2,
e5, g5 (6)
Чорныя простыя шашкi: h2,
b6, e7, g7 (7)
№ 66

e1, f2, h2,
c5, g5, b6,

e3, g3, f4,
a3, a5, c5,

Белыя простыя шашкi: 42, 44, 38, 33,
28, 29, 30, 23, 20 (9)
Чорныя простыя шашкi: 41, 39, 31, 21,
19, 13, 14, 7, 10 (9)
№ 67
Белыя простыя шашкi: 48, 43, 29, 30,
23, 25 (6)
Чорныя простыя шашкi: 37, 40, 31, 21,
19, 14, 10 (7)
Ва ўсiх пазiцыях белыя пачынаюць i
выйграюць. Прозвiшчы чытачоў, якiя раней за ўсiх дашлюць правiльныя адказы,
будуць апублiкаваныя.
Праверце свае рашэннi.
Выпуск №116 ад 19.06.20.
№ 58 1. g7-f8 e5:g7 2. f8:h6 h4:f6 3. a7b8 c3:a1 4. f2-g3 h2:f4 5. h6:b6 a5:c7 6.
b8:h8+
№ 59 1. c5-d6 e7:c5 2. d4:d8 f2:f6 3.
d8:b4 a3:c5 4. c1:a3 c5-d4 5. g1-f2 d4-c3
6. f2-e3+
№ 60 1, 10, 15, 50+
№ 61 33, 5, 14, 16+
№ 62 6, 1, 48, 50+
Першымi дакладныя адказы даслалi А. Галаванаў, П. i В. Шульгi (усе Мiнск). С. Рашэцiн (Ашмяны), В. Дударэвiч (в. Новая Мыш
Баранавiцкага раёна), Ф. Карпей, Л. Жыхар
(абодва Мядзел), У. Панько (Камянец), I. Ананiч (Гродна), В. Ваўчкоў (Маладзечна).
Пiшыце на адрас: газета «Звязда»,
вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А, Мiнск, 220013.
E-mail: info@zviazda.by або vorush@
yandex.ru
Вiталь ВАРУШЫЛА, майстар спорту.
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Сядзі і глядзі

Хто гатуе смачней за ўсiх?

У наступную нядзелю тэлеканал АНТ запускае новае
кулiнарнае шоу «Народны
кухар». Вас чакаюць захап ляль ныя «смач ныя»
паядынкi i шмат цiкавых
рэцэптаў на любы густ.
Як адзначаюць стваральнiкi праграмы, падчас прагляду
вы адкрыеце для сябе новыя
фарбы i ўласныя здольнасцi ў кулiнарным мас тацтве.
Дарэчы, ахвотныя прадэманстраваць свае ўменнi падалi
больш за 100 заявак. У вынiку
для «змаганняў» у студыi адабралi 16 прэтэндэнтаў, якiя ў
рэальным часе прадэманструюць тэлеаўдыторыi сваё ўменне гатаваць i iмправiзаваць на
кухнi.
— Iдэя кулiнарнай праграмы, у якой будуць удзельнiчаць
простыя людзi, а не славутасцi,
неяк амаль адначасова з'явiлася ў нас з Германам Цiтовым. Потым разам з Дзмiтрыем Сiмагам зладзiлi мазгавы
штурм — нарадзiўся «Народны
кухар». Нам хацелася зрабiць
праграму не столькi пра ежу,
колькi пра людзей, пра адносiны, пра кулiнарныя традыцыi беларусаў. Мы ставiлi сабе мэту паказаць, як прос та
радаваць адно аднаго кожны
дзень, калi гатаваць рамантыч ныя сня дан кi i вя чэ ры,

а таксама зацiкавiць дзяцей
кулiнарным працэсам, — кажа
кi раў нiк пра ек та Тац ця на
РУДАКОЎСКАЯ. — Бо нiшто
так не ўзмацняе сямейныя адносiны, як прыгатаванне ежы.
I няма больш правiльнай ежы,
чым прыгатаваная дома.
Некалькi месяцаў прымалi
заяўкi ад патэнцыйных удзельнiкаў шоу. Каб паказаць свае
здоль нас цi, трэ ба бы ло не
проста даслаць фота прыгатаваных страў, але яшчэ i расказаць пра сябе, зняць вiдэавiзiтоўку — бо калi для медыйных
людзей здымкi — звыклая рэч,
то ў простага чалавека камера
(а на праекце iх задзейнiчана
12) можа выклiкаць як мiнiмум
пачуццё дыскамфорту. Калi
для першага этапу выбралi
30 заявак, то першых восем

прэтэндэн таў за пра сi лi на
здымкi. Паколькi «Народнага
кухара» стваральнiкi пазiцыянуюць як сямейна-кулiнарнае
шоу, то з кожным канкурсантам у якасцi су-шэфа прыязджаў нехта з сям'i — згадзiцеся, гатаваць у чатыры рукi
лягчэй i хутчэй, чым у дзве.
На прыгатаванне страў кожная
з камандаў мае ўсяго толькi
45 хвiлiн. Але падчас працэсу
гатавання страў, калi з нечым
не спраўляешся, ёсць магчымасць скарыс тацца кнопкай
«Дапамога эксперта», i тады
можна чакаць у падмогу сабе
сапраўднага шэф-кухара.
Эксперты ацэньваюць вынiк работы па трох крытэрыях:
сервiроўка, тэхналогiя прыгатавання i смак. Потым пераможцы кулiнарных паядынкаў

«Лета ў радасць са «Звяздой»
Калi вы падпiсалiся на газету «Звязда» на III квартал або
II паўгоддзе 2020 года — запаўняйце картку ўдзельнiка,
выразайце i дасылайце да 16 лiпеня 2020 года ў рэдакцыю
на адрас: вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А, г. Мiнск, 220013.
Сярод падпiсчыкаў 17 лiпеня 2020 года будуць разыграны 7 танометраў A&D i суперпрыз — масажор ручны Bradex.
Вынiкi будуць апублiкаваны ў газеце «Звязда» да
25 лiпеня 2020 года.
Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыi да
30 верасня 2020 года пры падачы квiтанцыi аб падпiсцы на «Звязду» на
III квартал або II паўгоддзе 2020 года i пашпарта. Пасля 30 верасня выдача
прызоў спыняецца i прэтэнзii падпiсчыкаў не прымаюцца. Умовы рэкламнай
гульнi «Лета ў радасць са «Звяздой» чытайце ў нумары 112 газеты «Звязда»
ад 11 чэрвеня 2020 года.
Тэлефон для даведак (017) 263 66 73.
Тэрмiн правядзення гульнi — з 15.06.2020 да 30.09.2020.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгiстрацыi № 3800 ад 08.06.2020 года, выдадзена Мiнiстэрствам
антыманапольнага рэгулявання i гандлю Рэспублiкi Беларусь.

сустрэнуцца ў паўфiнале i фiнале праграмы. Яшчэ адна асаблiвасць «Народнага ку хара»
ў тым, што адзнакi тут будуць
выстаўляць у грамах (максiмальная — 100 грамаў). Падтрымлiваць аматараў шчыраваць на кухнi будуць беларускiя
артысты i народныя творцы ў
кампанii вядучага шоу Германа
Цiтова. А ацэняць удзельнiкаў
«Народнага ку хара» эксперты — шэф-кухар Антон Каленiк, фермер Андрэй Абрамаў
i адна медыйная асоба (гэты
чалавек будзе новы ў кожным
выпуску).
Як адзначаюць стваральнiкi
новага шоу, гэтай праграмай
iм хочацца аб'яднаць людзей
з розных рэгiёнаў, каб больш
расказаць не толькi пра кулiнарныя, але i пра культурныя
традыцыi ў розных кутках нашай краiны. Бо ўсе ўдзельнiкi — гэта тыя людзi, якiя ў сваiм
населеным пункце i на сваiм
рабочым месцы дэманструюць
Беларусь, якая яна ёсць.
Таму калi лiчыце гатаванне руцiннай справай, то рыхтуйцеся змянiць сваю думку.
I не прапусцiце кулiнарнае шоу
«Народны кухар» у эфiры АНТ
12 лiпеня. Яно будзе выходзiць
кожную нядзелю.
Алена ДРАПКО.
Фота дадзена тэлеканалам
АНТ.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды»
на ІII квартал або II паўгоддзе 2020 года
Прозвішча, імя, імя па бацьку

Падпіска аформлена і аплачана ў
(аддзяленне сувязі)

на IІI квартал або ІI паўгоддзе 2020 года
Хатні адрас і тэлефон
(абавязкова)

(індэкс)

ышы!

Удачы ў розыгр
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