
У го нар со та га вы пус ку шах-

мат на га клу ба на шай га зе ты, 

ад ноў ле на га ў 2016 го дзе, аў-

тар гэ тых рад коў пра па нуе сваю 

вы яў лен чую за да чу, дзе рас ста-

ноў ка фi гур сiм ва лi зуе лiч бы 100 

(гл. дыя гра му).

Бе лыя: Кра5, Фh4, Сс4, Кd3, 

пп. а4, d5, е4, f4, g3, g5 (10).

Чор ныя: Кра3, Лс3, пf3 (3).

Мат за 2 ха ды.

Да сы лай це ад ка зы на ад рас 

рэ дак цыi («Звяз да», вул. Хмяль-

нiц ка га, 10а, Мiнск, 220013) або 

на элект рон ны ад рас вя ду ча га 

ад дзе ла: vadim_ne67@mail.ru

* * *

У скла дзе збор най Бе ла ру сi 

на су свет най ан лайн-алiм пi я дзе 

ФI ДЭ, якая пра хо дзiць з 22 лi пе ня 

да 30 жнiў ня, вы сту па юць: на муж-

чын скiх дош ках — Ула дзi слаў Ка-

ва лёў i Аляк сей Аляк санд раў (за-

па сныя — Кi рыл Сту пак i Вя ча слаў 

За ру бiц кi), на жа но чых — Воль га 

Ба дэль ка i На стас ся Зя зюль кi на 

(за па сныя — Ла нi та Сцяц ко i Яна 

Iль ю чык), на юнi ёр скiх — Мi ха iл 

Нi кi цен ка i Аляк санд ра Та ра сен ка 

(за па сныя — Дзя нiс Ла за вiк i Ксе-

нiя Зе лян цо ва). 163 збор ныя на лiч-

ва юць ра зам ка ля 1500 гуль цоў i 

раз бi ты на не каль кi ды вi зi ё наў.

Дзя нiс Ла за вiк пе ра мог у 

буй ным (670 удзель нi каў) мiж на-

род ным ан лайн-тур нi ры ся род 

шах ма тыс таў да 14 га доў.

* * *

Шко ла шах мат ФI ДЭ ў Мiн ску 

i Бе ла рус кая фе дэ ра цыя шах мат 

пад тры ма лi iнi цы я ты ву на ву чыць 

ста ра жыт най гуль нi ў го нар Мiж-

на род на га дня шах мат ва ўсiм 

све це яшчэ мiль ён ча ла век i 

за пра сi лi да ся бе юных фут ба-

лiс таў i ха ке iс таў з ды на маў скiх 

клу баў Брэс та i Мiн ска. З аза мi 

шах мат iх па зна ё мi ла мiж на род-

ны май стар На тал ля Па по ва, пя-

цi ра зо вая чэм пi ён ка Бе ла ру сi.

У го нар свя та ў Рэс пуб лi кан-

скiм цэнт ры алiм пiй скай пад-

рых тоў кi па шах ма тах i шаш ках 

мiж на род ны грос май стар Юрый 

Цi ха наў i мiж на род ны май стар 

Мi ха iл Нi кi цен ка пра вя лi се ан-

сы ад на ча со вай гуль нi, так са ма 

ад бы лi ся тэ ма тыч ная эк скур сiя 

i прэс-кан фе рэн цыя.

* * *

Пры вя дзём яшчэ дзве пар тыi 

з чар го ва га ан лайн-тур нi ра вя-

ду чых грос май страў све ту.

Анiш Гi ры — Ян Ня пом ня шчы. 

1. d4 d6 2. e4 g6 3. Кf3 Кf6 4. Кc3 

Сg7 5. Сe3 c6 6. Фd2 Фa5 7. Сd3 

Сg4 8. Кg1 e5 9. h3 Сe6 10. Кf3 

h6 11. 0-0 Кbd7 12. a4 Фc7 13. 

a5 g5 14. Фe2 g4 15. hg С:g4 16. 

Кb1 Кh5 17. c3 Лg8 18. Кbd2 0-0-0 

19. Фe1 Сf6 20. Крh1 Сg5 21. Кh2 

С:e3 22. Ф:e3 Кf4 23. Сc4 d5 24. 

de К:g2 25. Ф:a7 Сh3 26. Лg1 Кf4 

27. a6 К:e5 28. ab+ Крd7 29. ed 

Л:g1+ 30. Л:g1 Лb8 31. Фd4 К:c4 

32. К:c4 cd 33. Кe5+ Крe6 34. Ф:f4 

Ф:e5 35. Ф:h6+, 1:0.

Маг нус Карл сен — Дзiн Лi-

жэнь. 1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 d5 

4. Кc3 Сb4 5. Сg5 h6 6. С:f6 Ф:f6 

7. Фb3 c5 8. cd ed 9. e3 0-0 10. dc 

С:c3+ 11. Ф:c3 Ф:c3+ 12. bc Кd7 

13. Лd1 Кf6 14. Кd4 Сd7 15. f3 Лfc8 

16. Кb3 Сa4 17. Лd4 С:b3 18. ab 

Л:c5 19. Крd2 Лa5 20. Сd3 Кd7 21. 

Крc1 Лc5 22. Крb2 Лe8 23. Лe1 Кe5 

24. b4 К:d3+ 25. Л:d3 Лb5 26. Крb3 

Крf8 27. Лa1 a6 28. Лa5 Л:a5 29. ba 

Лe5 30. Крb4 Крe7 31. f4 Лe4+ 32. 

Крc5 Лa4 33. Крb6 Крe6 34. Лd4 

Лa3 35. e4 Лb3+ 36. Крc7 de 37. 

Л:e4+ Крf5 38. Лb4 Л:c3+ 39. Кр:b7 

Лc2 40. g3 Л:h2 41. Кр:a6 Крg4 42. 

Лb3 Лa2 43. Крb6, 1:0.

* * *

Аб' яд нан не шах мат ных кам-

па зi та раў Крас на дар ска га краю 

аб вяс цi ла кон курс скла дан ня 

шах мат ных за дач на ка а пе ра-

тыў ны мат за 2 ха ды па мя цi Вiк-

та ра Кал па ко ва (1955 — 2001). 

Тэ ма воль ная. Суд дзя — Iван 

Ан цi пiн. За да чы (не больш за 

тры ад аў та ра, у тым лi ку су-

мес ныя) ад праў ляць да 29 лiс-

та па да ды рэк та ру кон кур су 

Вi та лю Ме дзiн ца ву на e-mail 

vitalymedintsev@gmail.com. 

Вы нi кi бу дуць апуб лi ка ва ныя 

на сай це chesscomposer.ru.

* * *

Ра шэн не за да чы з мi ну ла га 

вы пус ку: 1. Фс8! Пер шыя пра-

вiль на ад ка за лi Ва сiль Жу ко вiч, 

Ула дзi мiр Iзо таў, Вiк тар Жук, 

Сяр гей Цяль пук.

Ва дзiм ЖЫЛ КО.

7 жніўня 2020 г.
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ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 100

Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi
На па чат ку жнiў ня ў эфi ры «Бе ла русь 2» 

рас па чаў ся но вы се зон пра ек та 

«Ка мень, на жнi цы, па пе ра». Твор чая 

гру па пра гра мы ця пер збi ра ец ца ў но-

выя ванд роў кi i за пра шае тэ ле гле да-

чоў ра зам па да рож нi чаць па кра i не.

— Мы за пус цi лi чац вёр ты се зон пра ек та 

(i ўжо тры се зо ны ён вы хо дзiць ме на вi та ў 

фар ма це трэ вэл-шоу). Сё ле та са зды мач-

най гру пай аб' ез дзi лi ка ля 150 на се ле ных 

пунк таў i ў но вым се зо не па зна ё мiм на шых 

гле да чоў з мяс цi на мi, якiя ма юць не звы чай-

ныя наз вы. Ра зам з на мi кож ны ах вот ны мо-

жа, на ват ня гле дзя чы на за кры тыя гра нi цы, 

па бы ваць у са мых роз ных кра i нах, — ка жа 

вя ду чая i кi раў нiк «Ка мень, на жнi цы, па-

пе ра» Вiк то рыя КА СЯ НЮК. — На прык-

лад, у най блi жэй шых вы пус ках мы з ва мi 

да ве да ем ся, якi на пой у Дуб лi не са мы па-

пу ляр ны i па якiх пра вi лах трэ ба гу ляць у 

ма фiю з мяс цо вай мо лад дзю. А ў Па ры жы 

на ша ка рэс пан дэнт ка знай шла Эй фе ле ву 

ве жу i змаг ла там вы пiць ка вы. Так са ма па-

зна ё мiм вас з са праўд най фран цу жан кай, 

якая жы ве ў нас... У кож ным на се ле ным 

пунк це мы заў сё ды шу ка ем са мыя цi ка выя 

пад ра бяз нас цi пра яго, каб дзя лiц ца iмi з 

на шай аў ды то ры яй.

У но вым се зо не жур на лiс ты, якiя ства-

ра юць «Ка мень, на жнi цы, па пе ра», па бы ва-

юць у Па ры жы, Мi су ры i Аме ры цы, а так са-

ма ў Ман го лii, Лiт ве, на Бай ка ле, Са ха лi не 

i Ба лi, не вы яз джа ю чы за ме жы Бе ла ру сi. 

Ра зам з iмi i тэ ле аў ды то рыя змо жа да ве дац-

ца пра гiс то рыю бе ла рус кiх вё сак з гуч ны мi 

наз ва мi, а яшчэ па зна ё мiц ца з мяс цо вы мi 

жы ха ра мi i па шу каць ры сы па да бен ства ай-

чын ных па се лi шчаў з iх сла ву ты мi цёз ка мi, 

вя до мы мi на ўвесь свет.

Ка ман да пра ек та ра зам з тым не аб мi не 

ўва гай i iн шыя мес цы на кар це з цi ка вы мi 

наз ва мi. На прык лад, па шу кае рай у Раi i 

Ша ла шах, да ве да ец ца, яко га рос ту лю дзi 

ў вёс ках Нiз кiя i Рос лыя, ад пач не ў За ба ве 

i Ра дас цi i на ват па ра зу ме ец ца з жы ха ра мi 

вё сак Уць, Эрд, Уна i Энi. На га да ем, што 

па пра вi лах пра гра мы ў спе цы яль ных кан-

вер тах з ла га ты пам ра зам з марш ру там 

жур на лiс таў кож ны раз ча ка юць за дан нi, 

звя за ныя з пэў ным мес цам. Так, у най блi-

жэй шым вы пус ку iм трэ ба бу дзе вы свет-

лiць, што ёсць iталь ян ска га ў бе ла рус кiм 

Ту ры не аль бо iр ланд ска га — у на шым 

Дуб лi не. Да ве да ем ся пра гэ та i зро бiм 

шмат iн шых цi ка вых ад крыц цяў у кам па-

нii з «Ка мень, на жнi цы, па пе ра». Чар го вы 

вы пуск — у ня дзе лю на «Бе ла русь 2».

Але на ДРАП КО.

Фо та Бел тэ ле ра дыё кам па нii.

АД КРЫ ВА ЕМ НО ВЫЯ МАРШ РУ ТЫ

Кож ную ня дзе лю «Бе ла-

русь 3» збi рае пры хiль нi-

каў тэ ле пра ек та «Бе ла рус-

кая кух ня», пра па ноў ва ю-

чы iм чар го вае ку лi нар на-

гiс та рыч нае па да рож жа 

па на шай кра i не. З вы пус-

ку ў вы пуск тэ ле аў ды то-

рыя мо жа да ве дац ца, як 

у глы бiн цы за хоў ва юц ца 

рэцэп ты пры га та ван ня 

тра ды цый ных страў i якi-

мi сак рэ та мi ва ло да юць 

бе ла рус кiя гас па ды нi.

Тут дзе ляц ца рэ цэп та мi, а 

так са ма рас каз ва юць пра звы-

чаi i тра ды цыi на цы я наль най ку-

лi на рыi ге ра i нi пра гра мы ра зам 

з эт ног ра фам Ла ры сай Мят леў-

скай, а шэф-по вар Вар тан Са-

на мянц i яго су вя ду чая Але на 

Спi ры до вiч у тэ ле вi зiй най сту-

дыi га ту юць стра вы з гiс то ры яй 

на но вы лад у су час ных умо вах. 

Прэм' е ра пра ек та ад бы ла ся ў 

сту дзе нi 2012 го да, але за во-

сем се зо наў ку лi нар нае шоу не 

стра цi ла сва iх гле да чоў i пра-

цяг вае за ста вац ца па пу ляр ным 

ды за па тра ба ва ным.

— Я зай ма ю ся лю бi май 

спра вай i атрым лi ваю ад ра бо-

ты ў «Бе ла рус кай кух нi» ста ноў-

чыя эмо цыi. Пра гра му рых ту ем 

за га дзя, та му най больш яр кiя 

пер шыя ўра жан нi, ка лi гу та-

рыш з жан чы на мi, якiя з'яў ля-

юц ца нось бi та мi тра ды цый най 

куль ту ры. Бо пры га та ва ная 

стра ва — гэ та так са ма ма тэ-

ры яль ная куль ту ра, як i фальк-

лор, та му мне заў сё ды цi ка ва. 

Ужо з мо ман ту пер шай су стрэ-

чы, ка лi ты раз маў ля еш, на зi ра-

еш за дзе ян ня мi жан чы ны, на-

тхня еш ся на да лей шую ра бо ту. 

А ка лi мы су стра ка ем ся не па-

срэд на на здым ках пра гра мы, то 

па во дзiм ся амаль як сва я кi, — 

ка жа вя ду чая пра ек та Ла ры са 

МЯТ ЛЕЎ СКАЯ. — Эт на гра фiя 

для мя не — гэ та жыц цё. Я ра-

зу мею каш тоў насць ча су, та му 

ўжо шмат га доў спя ша ю ся, каб 

па дзя лiц ца на за па ша ным до-

све дам i транс ля ваць тра ды цый-

ную на род ную куль ту ру... На ша 

пра гра ма як раз за кра нае тую 

струн ку ў ду шы бе ла ру саў, якая 

на гад вае iм пра дзя цiн ства, пра 

блiз кiх лю дзей i пра тую зям лю, 

дзе па ча ла ся iх гiс то рыя.

Вя ду чая так са ма рас каз вае, 

што яе на тхня юць ме на вi та бе-

ла рус кiя жан чы ны. Хоць пра гра-

ма i не ад люст роў вае ў поў най 

ме ры ўвесь по быт гас па дынь, 

але iх пра ца вi тасць i ўвiш насць 

пры ем на здзiў ля юць i да юць 

маг чы масць спа сцi гаць но вае. 

Бе ла рус кая кух ня — се зон ная, 

i на пер шы по гляд, ня рэд ка 

зда ец ца прос тай, але пад куп-

ляе сва ёй раз на стай нас цю. 

Тым больш што яна мае шмат 

раз на вiд нас цяў — вяс ко вая, 

шля хец кая, мя шчан ская i г. 

д. А за кож ным рэ цэп там заў-

сё ды ста iць цi ка вая гiс то рыя. 

Сак рэ ты, якi мi дзе ляц ца ге ра i нi 

пад час зды мак, вя ду чыя бе ра-

гуць для тэ ле аў ды то рыi. На-

прык лад, Ла ры са Мят леў ская 

рас ка за ла, што ўзя ла са бе на 

ўзбра ен не адзiн та кi ад су вя-

ду чай Але ны Спi ры до вiч, якая 

не як зга да ла, што яе ба бу ля 

кла ла ў боршч лыж ку 

слi ва ва га ва рэн ня: «I я 

з той па ры так раб лю 

заў сё ды. На ват ва рэн-

не са слiў на ўмыс на 

ва ру для бар шчу». Так-

са ма вя ду чая мяр куе, 

што вод гу кi ад гле да чоў 

роз ных уз рос таў, у тым 

лi ку ад дзя цей — гэ та 

доб рая пры кме та ча-

су, якая свед чыць пра 

тое, як тэ ле ба чан не i ў 

пры ват нас цi «Бе ла рус-

кая кух ня» абу джа юць 

цікавасць да пра фе сii ку ха ра, 

да на цы я наль ных сма каў. Зга-

джа ец ца з гэ тым i шэф-по вар 

пра ек та Вар тан Са на мянц.

— У нас што год пра хо дзi лi 

ў жнiў нi днi куль ту ры тых на-

цы я наль нас цяў, на ро ды якiх 

жы вуць у Бе ла ру сi. Я тут жы ву 

ўжо 36 га доў i ла дзiў май стар-

кла сы па ар мян скай кух нi. I да 

нас па ды хо дзi лi лю дзi, каб па-

дзя ка ваць за пра ект «Бе ла рус-

кая кух ня» i адап та ва ныя на мi 

рэ цэп ты на пра гра ме — гэ та 

ка рыс на i цi ка ва для iх. I ў та кiя 

мо ман ты ра зу ме еш, што пра-

цу еш не да рэм на.

Гля дзi це ку лi нар на-гiст рыч-

нае шоу «Бе ла рус кая кух ня» 

па ня дзе лях на «Бе ла русь 3».

Блiц-апы тан не для Вар та на 

СА НА МЯН ЦА:

— Зга дай це, якую стра ву 

вы на ву чы лi ся га та ваць пер-

шай?

— Шаш лык. Я да па ма гаў 

яго га та ваць свай му баць ку.

— Якiя стра вы пры сут нi-

ча юць на кож ным ва шым ся-

мей ным свя це?

— Заў сё ды га ту ем са лод кi 

плоў са ска рын кай (якая ро бiц-

ца з му кi i мас ла), ку ды да да-

юц ца су ха фрук ты i шаф ран.

— Што па вi нен умець зга-

та ваць кож ны, не за леж на 

муж чы на цi жан чы на?

— На маю дум ку, кож ны 

па вi нен умець спя чы хлеб, за-

ква сiць ка пус ту i за са лiць са ла. 

А буль бу мы заў сё ды зной дзем.

— Па дзя ля е це дум ку, што 

мы скла да ем ся з та го, што 

ядзiм?

— Цал кам згод ны, бо ежа, як 

фi зiч ная, так i ду хоў ная — гэ та 

тое, што ў роў най сту пе нi сiл куе 

i фар мi руе нас. Праб ле ма мно-

гiх у тым, што яны не ўме юць ся-

бе аб мя жоў ваць, а вар та быць 

пiль ны мi. Бо не ўсе пра дук ты 

спа лу ча юц ца па мiж са бой i ў 

вы нi ку дрэн на за свой ва юц ца 

ар га нiз мам. Та му пры слу хоў-

вай це ся да ся бе i з ча сам зра-

зу ме е це, што вам на ка рысць.

— Цi час та стра вы з «Бе-

ла рус кай кух нi» вам хо чац ца 

пры га та ваць до ма?

— Я больш ска жу, ёсць стра-

вы, якiя я спа чат ку га тую до ма, 

а по тым паў та раю на сту дый най 

кух нi. У ма ёй сям'i лю бяць бе-

ла рус кую кух ню, бо яна толь кi 

зда ец ца прос тай, а па сут нас цi 

вель мi зба лан са ва ная, i спа лу-

чэн не пра дук таў ураж вае сва ёй 

гар мо нi яй. Мы га ту ем стра вы з 

ка пус ты, сыр плаў ле ны з кме-

нам, а так са ма роз ныя за пя кан кi. 

Ма чан ку мы з жон кай так са ма 

га ту ем з за да валь нен нем.

Але на ДРАП КО.

Па лiт ра род ных сма каў i тра ды цый
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