
28 лютага 2020 г.



1316 1

З 15 да 21 лю та га ў РЦАП па 

шах ма тах і шаш ках ад бы ло ся 

ма ла дзёж нае пер шын ство Бе-

ла ру сі па шаш ках-64. Чэм пі ё-

на мі ў роз ных уз рос тах ста лі: 

Ка ця ры на Це ляў ная (Грод на, 

Д11), Аляк сей Паў лю чэн ка 

(Мінск, Ю11), Да р'я Ні кі фа ра-

ва (Мінск, Д14), Ар цём Ці ха наў 

(Ваў ка выск, Ю14), Вік то рыя 

Ні ка ла е ва (Мінск, Д17), Ма рат 

Леў (Сло нім, Ю17), Яна Яку бо-

віч (Мінск, Д20), Іван Труб ні каў 

(Мінск, Ю20), Ве ра Хва шчын-

ская (Баб руйск, Д27), Ві таль 

Но ві каў (Ю27, Мінск).

Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну юц ца кам па зі цыі са ма-

быт на га ша шач на га кам па зі та-

ра Ва ле рыя Сві дзін ска га, між-

на род на га май стра з Мін ска.

№ 20

№ 20

Бе лыя прос тыя шаш кі: e1, 

g1, d2, f2, g3, b4 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

h4, a5, e5, g5, h6, e7 (6).

№ 21

Бе лыя прос тыя шаш кі: h2, 

c3, b4, d4, f4, e5 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

g3, d6, h6, c7, e7, g7, h8 (7).

Яшчэ дзве па зі цыі па пра-

ві лах бра зіль скіх ша шак скла-

дзе ныя вя ду чым ад дзе ла.

№ 22

Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, 

e1, g1, b2, e3, g3, b4, a5 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

a3, c5, e5, g5, d6, c7, g7, d8 (8).

№ 23

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, 

f4, g1, g3, h4 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

a3, d4, d6, f6, h6 (5).

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць. Проз-

ві шчы чы та чоў, якія да шлюць 

пра віль ныя ад ка зы, бу дуць 

апуб лі ка ва ныя.

Пра вер це свае ра шэн ні:

Вы пуск № 107 ад 14.02.2020.

№ 17 10... e7-d6 11. c5xe7 e5-f4 

12. g3xe5 g7-h6 13. e5xg7 h6xf8xd6 

14. h4xf6 b6-c5 15. d4xb6 +

№ 19 1. g3-f4 e5:g3 2. e3-d4 

c5:e3 3. e1-d2 a3:c5 4. d2:f8+

Пер шы мі дак лад ныя ад ка зы 

да сла лі С. Ра шэ цін (Ашмя ны), 

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 (Мінск), 

В. Таў ка чоў (Клі ма віц кі ра ён).

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.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі
Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 108

Сён ня блі жэй да поў на чы вы зна чыц ца 

пе ра мож ца на цы я наль на га ад бо ру 

на пе сен ны кон курс «Еў ра ба чан не». 

Яго пад час фі наль на га га ла-кан цэр ту 

вы бе руць па фор му ле 50/50 

тэ ле гле да чы і пра фе сій нае жу ры.

На га да ем, сё ле та да фі наль на га эта пу 

дай шлі 12 удзель ні каў, якія прад ста вяць свае 

кон курс ныя ну ма ры ў на ступ ным па рад ку: 

1) Napolі; 2) Са ша За ха рык; 3) На стас ся Ма-

ла шке віч; 4) Chakras; 5) На стас ся Гла моз да; 

6) Nastasea (На стас ся Раз ва доў ская); 7) Ян 

Яраш; 8) Ан жа лі ка Пуш но ва; 9) Да р'я Хмяль-

ніц кая; 10) «Аў ра»; 11) Кей Сі; 12) VAL. Кож-

на га з іх тэ ле ві зій ні кі прад ста вяць гле да чам 

з да па мо гай ві дэа ві зі то вак, дзе вы ка наў цы 

рас кры юць ся бе праз пэў ныя ко ле ры і ім пра-

ві за ва ныя тан цы.

Уба чыць і па чуць пра мую транс ля цыю вы-

ступ лен няў змо гуць гле да чы тэ ле ка на лаў «Бе-

ла русь 1» і «Бе ла русь 24», слу ха чы «Ра ды ус 

FM», а так са ма на вед валь ні кі афі цый на га сай-

та Бел тэ ле ра дыё кам па ніі www.tvr.by.

Ужо 1 са ка ві ка ў тэ ле эфі ры пач нуць вы хо-

дзіць «Дзён ні кі Еў ра ба чан ня», якія рас ка жуць 

больш пад ра бяз на і аб прад стаў ні ку на шай 

кра і ны, і на огул пра тое, як пра хо дзіць пад рых-

тоў ка да між на род на га кон кур су. А 2 са ка ві ка 

за даць свае пы тан ні пе ра мож цу на цы я наль на-

га ад бо ру мож на бу дзе пад час ан лайн-кан фе-

рэн цыі, што прой дзе ў ме ды я хол дын гу.

На га да ем: хто б ні стаў бе ла рус кім удзель-

ні кам «Еў ра ба чан ня-2020», ужо вя до ма, што 

прад стаў нік Бе ла ру сі вы сту піць на кон кур се 

ў пер шай па ло ве пер ша га паў фі на лу, 12 мая, 

ра зам з ар тыс та мі Паў ноч най Ма ке до ніі, Літ-

вы, Шве цыі, Сла ве ніі, Аў стра ліі, Ір лан дыі, Ра-

сіі, Нар ве гіі, Хар ва тыі, Кіп ра, Азер бай джа на, 

Маль ты, Із ра і лю, Укра і ны, Ру мы ніі і Бель гіі. З на-

шых су се дзяў ужо вы бра лі сва іх удзель ні каў 

Укра і на (гурт Go_A з пес няй «Са ла вей») і Літ-

ва (гурт The Roop), у най блі жэй шыя дні му сіць 

вы зна чыц ца з кан кур сан там і Ра сія.

На огул у 65-м між на род ным пе сен ным кон-

кур се, які прой дзе 12—16 мая ў Ра тэр да ме 

(Ні дэр лан ды), удзель ні ча юць сё ле та вы ка-

наў цы з 41 кра і ны, пры чым Бал га рыя і Укра і -

на вяр ну лі ся пас ля га да во га пе ра пын ку, а 

Венг рыя і Чар на го рыя ад мо ві лі ся ад удзе лу 

з фі нан са вых пры чын. Дэ віз юбі лей на га «Еў-

ра ба чан ня» — «Open Up» («Ад крый ся»), а 

но вы ла га тып — ко ла, скла дзе нае са сця гоў 

кра ін-удзель ніц.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та eurovіsіon.tv.

Доў гая да ро га 
ў Ра тэр дам

Ка лян дар ная вяс на лі та раль на праз 

не каль кі дзён ус ту піць у свае пра вы, 

і ў пры ро дзе пач нец ца аб наў лен не. 

Та му са мы час звяр нуць ува гу на тэ-

ле пра ек ты, якія да зво ляць і нам да-

ве дац ца неш та но вае і пра вес ці час у 

кам па ніі ка рыс ных су раз моў цаў.

Так, на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 1» з 

7 са ка ві ка рас пач нец ца сё мы се зон па пу-

 ляр на га пра ек та «Да ча» вы твор час ці тэ-

ле ра дыё кам па ніі «Ма гі лёў». Упер шы ню 

пра гра ма з'я ві ла ся на тэ ле ба чан ні вяс ной 

2014 го да і ста ла са праўд ным па моч ні кам 

для бе ла рус кіх дач ні каў, та му што для мно-

гіх з нас кла січ ныя «шэсць со так» — не 

прос та дом у вёс цы, а цэ лая фі ла со фія 

жыц ця. Вя ду чая пра гра мы Але на Іва но-

ва ў кам па ніі апе ра та ра Юрыя Аў лас ца ва 

пра цяг не свае ванд роў кі па Бе ла ру сі і зноў 

ста не апа вя даць гле да чам пра сак рэ ты 

за га рад на га жыц ця.

Зды мач ная гру па бу дзе ла дзіць су стрэ-

чы са спе цы я ліс та мі ў про філь най сфе ры, 

якія па дзе ляц ца ка рыс най ін фар ма цы яй, 

да дуць каш тоў ныя па ра ды і рэ ка мен да цыі, 

а так са ма па ра яць, як пра віль на да гля даць

рас лі ны, вы бі раць па трэб ныя ўгна ен ні, 

рых та ваць на сен не і мно гае ін шае. Кож ная 

тэ ле ві зій ная па езд ка ста не зна ём ствам з 

но вы мі сар та мі рас лін, якія мож на знай сці 

ў на шых кра ях, а так са ма да сле да ван нем 

звык лых тра ды цый ных куль тур, што да-

зво ліць дач ні кам-ама та рам уба чыць вя-

до мае ў но вым ра кур се.

«Мы бу дзем рас каз ваць тэ ле гле да чам, 

як пра віль на са дзіць гі ганц кую цы бу лю 

сор ту Эк сі бі шэн, ад мет ную сма кам і тон-

кім во да рам. Што ці ка ва, пры раз-

роб лі ван ні гэ тай ага род ні ны слё-

зы пра лі ваць не да вя дзец ца, бо 

яна не мае го ры чы», — дзе ліц ца 

пад ра бяз нас ця мі пер ша га вы пус-

ку но ва га се зо на вя ду чая пра ек та 

«Да ча» Але на Іва но ва.

Акра мя гэ та га, у пер шым вы-

пус ку тэ ле аў ды то рыя да ве да ец ца, 

як пра віль на пры мя няць кі ру нак 

urbаn junglе ў ін тэр' еры і ства рыць 

утуль насць у до ме з да па мо гай 

рас лін. Зной дзец ца мес ца і ва-

раж бе: ра зам з гас ця мі пра гра мы 

аў та ры «Да чы» па спра бу юць з 

да па мо гай на сен ня і пла доў роз-

ных куль тур вы зна чыць, на коль кі бу дзе 

ўра джай ны год і што вар та са дзіць ужо ў 

най блі жэй шы час.

Па-ра ней ша му ства раль ні кі пра гра мы 

бу дуць пад трым лі ваць зва рот ную су вязь 

з гле да ча мі. Тут заў сё ды га то выя вы слу-

хаць і даць па ра ду дач ні кам, якія 

тэ ле фа ну юць у рэ дак цыю, бо мно-

гія апа вя да юць пра свой во пыт і 

по тым ста но вяц ца ге ро я мі пра ек-

та. І ця пер, ка жуць ства раль ні кі 

«Да чы», кож на му з тых, да ка го 

ў гос ці яны за ві та юць, бу дзе да-

дзе на ацэн ка. А мы на гад ва ем, 

што атры маць кан суль та цыю ад 

пра гра мы ці па дзя ліц ца сва і мі на-

ва тар скі мі рас пра цоў ка мі мож на, 

звяр нуў шы ся на тэ ле фон 8 (0222) 

28 47 77 аль бо да слаў шы ліст на 

элект рон ную пош ту: dасhа@tvrmоgіlеv.bу. 

А га лоў нае, не за будзь це ся, што ўжо

7 са ка ві ка на «пер шай кноп цы» рас пач-

нец ца но вы дач ны се зон 2020 го да і кож-

ную су бо ту пра гра ма бу дзе ча каць вас на 

спат кан не.

На «Бе ла русь 3» ча ка ец ца прэм' е ра 

но ва га пра ек та «Рэ дак цыя» з Ба ры сам 

Герс тэ нам». Ужо ў аў то рак 3 са ка ві ка вый-

дзе пер шы вы пуск з 8-се рый на га цык ла 

пра бе ла рус кае тэ ле ба чан не 70—90-х га-

доў, дзе гле да чы зла дзяць па мят нае па-

да рож жа ў мі ну лае і зга да юць зна ка выя 

пра гра мы і май строў ай чын на га тэ ле эфі ру. 

Вя ду чы і аў тар — Ба рыс Герс тэн, жур на ліст 

і сцэ на рыст, які сам ад даў ра бо це на тэ ле-

ба чан ні амаль па ло ву ста год дзя, аса біс та 

ве даў усіх ге ро яў пра гра мы «Рэ дак цыя»: з 

кімсь ці сяб ра ваў, а з ін шы мі пра ца ваў ра-

зам. Пры ім і з яго не па срэд ным удзе лам 

ства ра лі ся і вы хо дзі лі ў эфір тыя пра ек ты, 

якія і сён ня за ста лі ся на слы ху і ў па мя ці 

па ка лен няў. Гіс то рыі вя ду ча га бу дуць да-

поў не ны ўспа мі на мі су час ні каў — дзея чаў 

куль ту ры і су пра цоў ні каў тэ ле ба чан ня, а 

так са ма рэд кі мі ар хіў ны мі кад ра мі з фон-

даў Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.

Так, пер шы вы пуск вый дзе пад наз вай 

«Ве цер па да рож жаў Аляк санд ра Чу ла на-

ва» і на га дае пра ванд роў ні ка Аляк санд ра 

Чу ла на ва, ад най мен ная пра гра ма яко га 

бы ла ад ной з са мых па пу ляр ных доў га жы-

ха рак на бе ла рус кім тэ ле ба чан ні. Пас ля нас 

ча ка юць яшчэ сем вы пус каў — «Му зыч ны 

са лон Эле а но ры Язер скай», «Крок» — крок 

за кро кам», «Бе ла рус кія хро ні кі Вік та ра 

Ша вя ле ві ча», «Гас па дар» і яго «Ся дзі ба» 

(пра гра ма пры све ча на жур на ліс ту Ула дзі-

мі ру Суб ату), «Ро дам з дзя цін ства» (пра 

пра гра му «Вас вы клі кае Спарт лан дыя!»), 

«Вя лі кае кі но ма ло га эк ра на» (пра аб' яд-

нан не «Тэ ле фільм»), «Мэтр тэ ле ві зій на га 

тэ ат ра» (пра рэ жы сё ра Вік та ра Кар пі ла ва 

і тэ ле спек так лі). Кож ная з гэ тых гіс то рый 

рас крые ад мет ную ста рон ку ў ле та пі се бе-

ла рус ка га тэ ле ба чан ня.

Пра гра ма «Рэ дак цыя» з Ба ры сам Герс-

тэ нам» бу дзе вы хо дзіць у эфір з аў то рка 

да чац вяр га.

Але на ДРАП КО.

Фо та да дзе на

 Бел тэ ле ра дыё кам па ні яй.

ДАЧ НЫ АД ПА ЧЫ НАК 
І ЧАС У ДОБ РАЙ КАМ ПА НІІ

АМА ТА РАМ 
ЛІ ТА РА ТУР НАЙ 
КЛА СІ КІ...

Ка нал «Куль ту ра» 

Бе ла рус ка га ра дыё 

пра цяг вае ра да ваць 

пры хіль ні каў кла січ най 

лі та ра ту ры. У пра гра ме 

«Лі та ра тур ная ан та ло гія» 

ця пер гу чыць кні га 

на род на га пісь мен ні ка 

Бе ла ру сі Іва на Ша мя кі на 

«Тры вож нае шчас це», дзе 

лёс га лоў ных ге ро яў — 

гэ та лёс уся го па ка лен ня, 

што прай шло праз 

жу дас ныя вы пра ба ван ні 

вай ны. Вы ка наў ца — 

ар тыст ка Мар га ры та 

За ха рыя.

— Да дзе ны вы пуск пры све-

ча ны 75-год дзю Вя лі кай Пе ра-

мо гі, ге ра із му тых, хто зма гаў ся 

з во ра гам на фран тах і ў пар-

ты зан скіх атра дах. Кні га Іва на 

Ша мя кі на на гад вае, на коль кі 

важ на за хоў ваць мір на зям лі, 

а так са ма ве даць сваю гіс то-

рыю, каб не паў та рыць па мы-

лак пе ра жы та га. Чы тан не тво-

ра пра цяг нец ца і ў маі, аку рат 

у дні асноў ных ура чыс тас цей, 

пры све ча ных Пе ра мо зе, — ка-

жа ды рэк тар ка на ла «Куль ту ра» 

Ула дзі мір Тра пя нок.


