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Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну ем кам па зі цыі, якія да-

слаў з Лат віі Ге надзь Анд рэ еў.

№ 76

Бе лыя прос тыя шаш кі: с7, 

е5, f6, g3, h4 (5)

Чор ныя прос тыя шаш кі: а7, 

с3, d4, d8, е7, g5 (6)

№ 77

Бе лыя прос тыя шаш кі: 12, 

20, 22, 27, 28, 32, 37, 46 (8)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 06, 

09, 19, 23, 26, 38, 40, 43 (8)

На ступ ная кам па зі цыя 

скла дзе на па пра ві лах бра-

зіль скіх ша шак

№ 78

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, 

с3, с7, d2, е5, f4, h2 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: а3, 

а5, b8, d6, f2, g3 (6)

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць.

Пра вер це свае ра шэн ні:

Вы пуск № 99 ад 25.10.2019.

№ 70 1. d2-е3 f4хd2

[1...f4хh2 2. е1хg3 h2хd2 

3. d6-е7 f8хf4 4. h4-g5 с3хе5 

5. g5ха7 е5-d4 6. а7-b8 d4-с3 

7. b8-f4 с3-b2 8. f4-е5]

2. d6-е7 f8хh2 3. е1хg3 

h2хf4 4. h4-g5 с3хе5 5. g5ха7 

е5-d4 6. а7-b8 d4-с3 7. b8-f4 

с3-b2 8. f4-е5 b2-с1 9. е5-f4 

с1хg5 10. h6хf4

№ 71 1. е5-f6 с7хg3 2. а5хс7 

b8хd6 3. е3-f4 g3хg7 4. h6хс1 

с3-b2 5. с1ха3

№ 72 1. d6-е7 b8хb4

[1...f8хb4 2. а5хf8 b8хd6 3. 

f8хс1 h4-g3 4. с1-е3 g3-h2 5. 

е3-g1]

2. а5хh6 f8хd6 3. h6хс1 h4-

g3 4. с1-е3 g3-h2 5. е3-g1

№ 73 13, 41, 5(41)11, 22, 

46+

Вы пуск  № 100 ад 

08.11.19.

№ 74 1. а7-b8 с7хе1 2. 

g1-f2 f4хd2 3. b8хh2 е1хg3 4. 

h2хf8 g5хе7 5. f8хf4 + поў нае 

па боч нае ра шэн не с5, b6, f2, 

b8, f4+ па ка заў Л. Жы хар, ён 

жа пі ша: «Дзя кую на ша му да-

лё ка му ар мян ска му аў та ру за 

твор часць, што да слаў свае 

па зі цыі ў ва шу га зе ту. Ду маю, 

што гэ ты факт па цвяр джае 

за слу жа ны аў та ры тэт ва ша-

га вы дан ня!»

№ 75 1. b6-с7 b8хf4 2. е1-f2 

с3хg3 3. g7-f8 f4хd2 4. f8хh2+

Пер шы мі дак лад ныя ад ка-

зы да сла лі А. Пер халь скі (Глы-

бо кае), А. Ма джа ра (Рэ чы ца), 

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 

ра ё 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, 

А. Ліц ві наў (усе Мінск), В. Таў-

ка чоў (Клі ма віц кі ра ён), В. Бан-

да рык (Мін скі ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе-

та «Звяз да», вул. Б. Хмяль-

ніц ка га, 10А, Мінск, 220013, 

е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу або 

vоrush@уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 101

Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi

Ужо ў гэ тую ня дзе лю, 24 ліс та па да, 

ама та раў дзі ця ча га кон кур су 

пес ні «Еў ра ба чан не-2019» 

ча кае фі наль нае вы ступ лен не 

ўдзель ні каў. Пас ля яго і 

вы ра шыц ца, хто гэ тым ра зам упі ша 

сваё імя ў гіс то рыю пе сен на га 

спа бор ніц тва.

Лі за Міс ні ка ва вы сту піць у фі наль-

ным кан цэр це сё май. Па ра дак вы ступ-

лен ня кан кур сан таў вы зна чы лі пад час 

жараб'ёўкі на цы ры мо ніі ад крыц ця ў Сі-

лез скім тэ ат ры (Ка та ві цы). Та кім чы нам 

мы ўба чым і па чу ем вы ступ лен ні ў на-

ступ ным па рад ку: 1. Аў стра лія; 2. Фран-

цыя; 3. Ра сія; 4. Паў ноч ная Ма ке до нія; 

5. Іс па нія; 6. Гру зія; 7. Бе ла русь; 8. Маль-

та; 9. Уэльс; 10. Ка зах стан; 11. Поль шча; 

12. Ір лан дыя; 13. Укра і на; 14. Ні дэр лан-

ды; 15. Ар ме нія; 16. Пар ту га лія; 17. Іта лія; 

18. Ал ба нія; 19. Сер бія.

На ша кан кур сант ка ўжо не каль кі ра-

зоў ад рэ пе ці ра ва ла свой ну мар на сцэ не 

пе сен на га шоу, на ве да ла ве ча рын ку ў еў-

рак лу бе, а 23 ліс та па да Лі за паў дзель ні-

чае ў прэс-кан фе рэн цыі для афі цый ных 

прад стаў ні коў усіх кра ін-удзель ніц і вы-

сту піць ужо на ге не раль ным пра го не га-

ла-кан цэр та.

Фі наль нае шоу прой дзе ў «Глі ві цы-Арэ-

не» пад сло га нам «Shаrе thе jоу!» («Па дзя-

лі ся ра дас цю!»), а на ла га ты пе — вы ява 

па вет ра на га змея з аг ня мі, што па сло вах 

ар га ні за та раў, сім ва лі зуе сва бо ду, мір і 

ра дас ныя ім гнен ні. Вя ду чы мі кон кур су сё-

ле та бу дуць Іда На ва коў ска, Аляк сандр 

Сі ко ра і Рак са на Вен гель, якая пе ра маг ла 

на дзі ця чым кон кур се пес ні «Еў ра ба чан-

не-2018».

Пра мая транс ля цыя шоу пач нец ца ў 

18.00 — на «Бе ла русь 1», «Бе ла русь 24», 

а так са ма на сай це Бел тэ ле ра дыё кам па-

ніі. Ка мен ці ра ваць шоу тра ды цый на бу дзе 

жур на ліст АНТ і вя ду чы «Бе ла русь 1» Яў-

ген Пер лін.

На га да ем: у ад па вед нас ці з пра ві ла мі 

між на род на га кон кур су сён ня мож на пад-

тры маць Лі зу Міс ні ка ву, га ла су ю чы за яе 

кам па зі цыю «По пель ны» на афі цый ным 

сай це www.junіоrеurоvіsіоn.tv. «Лай кнуць» 

мож на ад трох да пяці вы ка наў цаў, у тым 

лі ку і прад стаў ні ка сва ёй кра і ны. Акно для 

га ла са ван ня за кры ец ца не па срэд на пе рад 

фі наль ным кан цэр там 24 ліс та па да, а па 

за вяр шэн ні вы ступ лен няў зноў ад кры ец ца 

на да дат ко выя 15 хві лін.

Але на ДРАП КО.

Фо та БТРК.

На «пер шай 

кноп цы» ад бы ла ся 

прэм' е ра пра ек та 

«Ста рое-но вае». У ім 

вя ду чыя па каз ва юць 

і рас па вя да юць, як 

сва і мі ру ка мі за 48 

га дзін зра біць якас ны 

ра монт са ма га 

звы чай на га па коя.

У кож ным вы пус ку зды-

мач ная гру па бу дзе ад-

праў ляц ца ў гос ці да но вай 

бе ла рус кай сям'і, каб пе ра-

тва раць квад рат ныя мет ры ста ро га па коя 

ў су час ную пра сто ру для твор час ці, ад па-

чын ку, пра цы і зда ро ва га сну. Аў та ры пра-

ек та па ка жуць, за які мі ра шэн ня мі бу ду чае, 

а гас па да ры ў кан цы пра гра мы змо гуць 

аца ніць вы гляд па коя «да» і «пас ля».

Як вя до ма, ні во дзін ра монт не абы хо-

дзіц ца без кан флік ту. Вя ду чыя пра ек та 

Вя ча слаў Смо ла і Вік то рыя Ка валь чык — 

лю дзі роз ных па ка лен няў з аб са лют на су-

праць лег лы мі по гля да мі на ін тэр' ер. Вя ча-

слаў, як пра фе сій ны ды зай нер, рас каз вае 

пра су час ныя тэн дэн цыі ў аб ста ля ван ні 

жы ло га па мяш кан ня і тлу ма чыць, якіх пра-

ві лаў ка ман да пра ек та пры трым лі ва ец ца 

пад час ра мон ту та го ці ін ша га па коя. А вось 

Вік то рыя на фо не імк нен ня свай го су вя ду-

ча га ўсё змя ніць, на ад ва рот, пры хіль ні ца 

та го, каб абы сці ся ма лы мі вы сіл ка мі, бо 

цэ ніць прак тыч насць і жыц цё вую муд расць. 

У вы ні ку іх спрэ чак гас па да ры ква тэ ры 

атры ма юць бяс плат ны ра монт, у той час 

як гле да чоў пра гра ма кож ны раз змо жа 

са ры ен та ваць па кош це пра ве дзе ных ра-

бот пры жа дан ні зра біць та кі ж ва ры янт 

са ма стой на.

У кож ным вы пус ку пра гра мы гле да чы 

так са ма атры ма юць па ра ды, як змя ніць вы-

гляд сва ёй ква тэ ры за не вя лі кія гро шы; да-

ве да юц ца, як хут ка і якас на па кле іць шпа-

ле ры, пе ра цяг нуць абіў ку ка на пы і на ват 

пра віль на вы браць вы клю чаль нік ці ра зет-

ку, бо ў тым лі ку і з дро бя зяў фар мі ру ец ца 

ды зайн той пра сто ры, дзе мы жы вём.

Яшчэ ў па ста ян най руб ры цы «Зра бі 

сам» аў ды то рыя ўба чыць на прак ты цы, як 

з та го, што ма ец ца пад ру кой, мож на, на-

прык лад, зра біць пад стаў ку для ноў тбу ка і 

ку бач ка з ка вай. А руб ры ка «Як у лю дзей» 

па зна ё міць з бе ла ру са мі, якія ўжо ма юць у 

сва іх да мах ці ка вы ін тэр' ер з ары гі наль ны мі 

ідэ я мі ў афарм лен ні.

Стаць ге ро ем пра ек та мо жа лю бы жы-

хар Мін ска. Як ад зна ча юць аў та ры пра гра-

мы, са мае важ нае, каб вы бы лі па зі тыў-

ным і ці ка вым ча ла ве кам, які хо ча змя ніць 

вы гляд ад на го са сва іх па ко яў. Гіс то рыі 

пра ся бе, сваю сям'ю і жы лыя па мяш кан ні 

мож на да сы лаць на элект рон ную пош ту 

пра гра мы fаstеrtоmаrs@gmаіl.соm. Га лоў-

ная ўмо ва — па кой, які вы пра па ноў ва е це 

для ра мон ту, па ві нен быць не больш чым 

15 квад рат ных мет раў.

Гля дзі це но выя вы пус кі пра ек та «Ста-

рое-но вае» кож ную су бо ту на «Бе ла русь 1» 

у 10.35.

Двое на метр квад рат ны
Бліц-апы тан ка для вя ду ча га 

пра гра мы, ды зай не ра 
Вя ча сла ва Смо лы:

1. Мой дом — гэ та... — Для мя не 

дом з'яў ля ец ца мес цам, дзе я 

ад па чы ваю і ад наў ляю сі лы.

2. Са мае не ча ка нае па жа дан не, 

якое вам да во дзі ла ся рэа лі-

зоў ваць для за каз чы ка? — Не як я 

ра біў ды зайн для са ло на ку хон най 

мэб лі. У за ка зе, па коль кі фір ма па-

зі цы я нуе ся бе як вы твор цу мэб лі з 

эка ма тэ ры я лаў, бы ло па жа дан не 

аб' яд наць два па мяш кан ні (у ад ным 

пла на ва ла ся пра вя дзен не роз ных 

май стар-кла саў, а ў дру гім бу ду чыя 

за каз чы кі маг лі са ма стой на са браць 

«кух ню ма ры»). І нам уда ло ся ажыц-

ця віць гэ тую ідэю з да па мо гай вы яў 

але ня і льва (іх ства ры лі з мност ва 

геа мет рыч ных фі гур) і пе ра га род кі па-

між па ко я мі з ар на мен там у зя лё на-

шэ рай га ме, якая сім ва лі зуе экас тыль 

у ін тэр' еры.

3. Га лоў ная па ра да тым, хто ро-

біць ра монт са ма стой на? — 

Не за цяг вай це гэ ты пра цэс на ўсё 

жыц цё, бо га лоў нае, каб у до ме бы ло 

кам форт на і ўтуль на жыць.

4. Як час та яшчэ мож на су-

стрэць у ква тэ рах бе ла ру саў 

ра монт у сты лі «хай так»? — Ужо 

не так час та, та му што сён ня лю дзі 

ўсё больш ува гі ад да юць дэ та лям у ін-

тэр' еры і ка лі, на прык лад, за маў ля юць 

ды зайн-пра ект, то пры трым лі ва юц ца 

яго да кан ца.

5. Най леп шы ды зайн для мя не... 

— Ка лі ён ба зу ец ца на за ко нах 

эр га но мі кі, а не толь кі на пры га жос ці.

За ку ліс се мод най вы твор час ці
23 ліс та па да тэ ле ка нал «Бе ла русь 2» прад ста віць у эфі ры 

фэшн-шоу «Под ыум» (Ра сія, 2018), га лоў ная мэ та яко га — 

зна хо дзіць та ле на ві тых ма дэль е раў, здат ных ства раць 

ары гі наль ныя воб ра зы на ват з бу даў ні чых ма тэ ры я лаў 

ці прад ме таў ін тэр' еру.

Пра гра ма «Под ыум» для ды зай не раў адзен ня, якія па чы на юць 

свой шлях у пра фе сіі, адап та цыя аме ры кан ска га шоу «Рrоjесt 

Runwау». У кож ным вы пус ку ўдзель ні кі ства ра юць па два строі: 

адзін — у эк стрэ маль ных умо вах і з не звы чай ных ма тэ ры я лаў, 

на прык лад, з прад ме таў ін тэр' еру, а дру гі на за да дзе ную тэ му — 

са звык лай тка ні ны, але на ра бо ту да ец ца вель мі ма ла ча су. Так, 

кан кур сан там трэ ба бу дзе «скан стру я ваць» ку паль нік з вя чэр няй 

су кен кі, не зды ма ю чы яго з ма дэ лі і вы ка рыс тоў ва ю чы толь кі 

нажні цы. У прэм' ер ным вы пус ку шоу гле да чы «Бе ла русь 2» уба-

чаць пер шыя вы пра ба ван ні і са мыя ці ка выя мо ман ты кас тын гу, 

пад час яко га вы зна чац ца 12 кан кур сан таў. Ся род іх і эпа таж ныя 

асо бы ў све це мо ды, і ні ко му не вя до мыя та лен ты. Па сло вах ар га-

ні за та раў, уз рост удзель ні каў і на яў насць у іх про філь най аду ка цыі 

не ма юць зна чэн ня. Бо га лоў нае па тра ба ван не — умен не шыць 

сва і мі ру ка мі. Ацэнь ваць ра бо ты бу дуць вя до мыя ды зай не ры на ча-

ле з экс пер там вы со кай мо ды Ва лян ці нам Юдаш кі ным і «зор ныя» 

гос ці. Вя ду чыя шоу — ма дэль і бло гер Ма рыя Мі на га ра ва.

Але на ДРАП КО.

26-27 каст рыч ні ка 2019 го да ў ста ліч най СДЮ ШАР па шах ма-

тах і шаш ках ад быў ся тра ды цый ны тур нір па шаш ках-64 па мя ці 

шмат ра зо ва га чэм пі ё на БССР Г. Хац ке ві ча. У спа бор ніц тве ўзя лі 

ўдзел ве тэ ра ны, якія аса біс та ве да лі Г. Хац ке ві ча і гу ля лі з ім у 

ад ных тур ні рах, а так са ма юныя ша шыс ты. Пе ра мог між на род ны 

май стар Аляк сей Ку ні ца — 15 ач коў з 18 маг чы мых. На дру гім 

мес цы не ўвя даль ны грос май стар Ар кадзь Плак хін. Трэ цім фі ні-

ша ваў май стар Дзміт рый Не мец — у абод вух па 14 ач коў.

ЗА КРОК ДА ФІ НА ЛУ
Дзі ця чае «Еў ра ба чан не-2019»Дзі ця чае «Еў ра ба чан не-2019»


