 Ну і ну!
Найгоршая
футбольная
каманда ў свеце
У далёкім 1938 годзе
Жааа Кейрас, уладальнік
буйной тэкстыльнай
фабрыкі ў бразільскім штаце
Пернамбуку, вырашыў
арганізаваць
футбольную каманду
для сваіх работнікаў.
Новы клуб быў названы
ў гонар святой птушкі
Старажытнага Егіпта —
«Ібіс».
Праз некаль кі га доў
«Ібіс» с таў
ужо прафесійнай камандай,
а ў яго складзе
нават нядоўга
гуляў буду чы
чэмпіён свету Вава. Але вядомы
«Ібіс» не толькі гэтым фак там,
у васьмідзясятыя гады яго прызналі найгоршым футбольным клубам
свету і ўнеслі ў Кнігу рэкордаў Гінеса. Прычым абсалютна заслужана.
За першыя 60 гадоў свайго існавання «Ібіс» здолеў забіць усяго
120 мячоў, у сярэднім, атрымліваецца, па 2 мячы штогод. А вось у
свае вароты клуб-рэкардсмен прапусціў значна больш — 3700. А ў
1980—1984 гадах ён выдаў проста
фантастычную серыю, не здолеўшы атрымаць ніводнай перамогі
на працягу 3 гадоў і 11 месяцаў.
Пры гэтым у некаторых сустрэчах
«Ібіс» прапускаў па 30—40 мячоў.
Але нават у такой сітуацыі заўзятары клуба ўмудраліся захоўваць
ап ты мізм. На прык лад, най лепшым гульцом у гісторыі каманды
яны прызналі Маўра Цешэйра Торпа, па мянушцы «Шампунь», які за
10 гадоў выступленняў за «Ібіс» забіў у вароты сапернікаў усяго адзін
гол. Ды і той поспеху камандзе не
прынёс: каманда прайграла матч
з лікам 1:8.
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Нядзеля,
22 кастрычніка
Беларусь 1
6.30 Меладрама «Білет на
дваіх». (12+).
8.20 Дзіцячы доктар.
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 «Арсенал». (12+).
9.45 Каробка перадач. (12+).
10.25 Народная раніца. (6+).
11.05 Вакол планеты.
12.10 Навіны. Цэнтральны рэгіён.
12.35 50 рэцэптаў першага.
(12+).
13.10, 15.30 Меладрама «Мезальянс». (12+).
15.15 Твой горад.
17.10 Меладрама «Шукаю
мужчыну». (12+).
20.35 Навіны надвор'я.
21.00 Галоўны эфір.
22.10 Меладрама «Хлусня
дзеля выратавання». (16+).

Беларусь 2
6.45 Камедыя «Давайце патанцуем». (12+).
8.25, 19.55 Тэлебарометр.
8.30 «Свет на вы ва рат».
(16+).
9.25 Серыял «Шчаслівыя разам-5». (16+).
10.30, 20.50 «Паненка-сялянка». (16+).
11.45 М/с «Пінгвіны з Магадаскара». (0+).
12.35 «Бонсцік-шоу». (6+).
13.10 Міжнародная ліга КВЗ.
Паўфінал. (16+).
14.35 Баявік «Чалавек-павук-3: вораг у адлюстраванні». (12+).
17.10 Камень, нажніцы, папера. (16+).
17.50 «Бітва экстрасэнсаў.
16-ы сезон». (16+).
20.30 Два рублі. (12+).
22.05 Спортлато 5 з 36, КЕНО.
22.10 Баявік «Стрытрэйсеры». (16+).

ВТБ

Паступова неверагодна дрэнная гульня каманды стала яе фірмовай маркай, бо нават дрэнная
слава — усё роўна слава. Пару гадоў таму кіраўніцтва каманды нават зрабіла шакіруючую прапанову
легендарнаму Жазэ Маўрыньё, з
якім скасаваў кантракт лонданскі
«Чэлсі». Праўда, перад партугальцам паставілі ўмову: калі каманда
атрымае дзве перамогі запар, ён
неадкладна будзе адпраўлены ў
адстаўку. А за кожнае паражэнне
трэнеру належала прэмія — шчаня
або кацяня на выбар. Цяжка сказаць, ці даведаўся Маўрыньё пра
такую «пахвальную» прапанову,
але ў камандзе ён, натуральна, не
з'явіўся.
Зрэшты, за доўгія гады свайго існавання нават у «Ібісе» былі
некаторыя пробліскі ў гульні. Напрыклад, у 1999 годзе клуб заняў
другое месца ў другім дывізіёне
штата. Але прасунуцца далей не
атрымалася, не аказалася грошай
нават на заробак футбаліс там, і
каманда зноў была адпраўлена ў
ніжэйшы дывізіён.

6.00, 1.40 «Турбаміксер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кадраў».
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асцярожна:
дзеці!» (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Тры каты».
(0+)
9.20, 3.20 М/ф «Фіксікі». (0+)
9.40, 3.45 М/ф «Чычылэнд».
(0+)
10.00 М/ф «Скубі Ду». (6+)
10.30 М/ф «Ліга Watchcar».
(6+)
11.00 «Сэрцы за каханне».
(16+).
11.30 «Проста кухня» (16+).
12.00 «Паспець за 24 гадзіны». (16+).
13.00 Серыял «Вароніны».
(12+)
15.00 Трылер «Схватка». (16+).
17.10 Анімацыйны фільм «Неверагодны Блінкі Біл». (6+)
19.00 «Уральскія пельмені».
(16+).
21.00 Баявік «Рэд-2». (12+).
23.10 Се рыял «Га лы гін.ru»
(16+).
0.10 «Кіно ў дэталях» (16+).
1.00 Серыял «Татавы дочкі».
(12+)
2.10 «Ералаш». (6+)
4.00 «Лаві момант». (16+).
5.00 «Дурні і дарогі». (16+).

Культура

Са праўд ную сен са цыю «Ібіс»
стварыў у верасні гэтага года, калі атрымаў на старце турніру тры
перамогі запар і выйшаў у лідары Серыі 2А штата Пернамбуку.
Заўзятары наладзілі нават жартаўлі вы пі кет, за па тра ба ваў шы
ад каманды... тэрмінова спыніць
выйграваць!



6.30 «Святыні хрысціянскага
свету». «Віфавара».
7.05 «Варатар». Маст. фільм.
8.20 «КААПП». М/ф.
9.00 «Перадзвіжнікі. Васіль
Пяроў». Дак. фільм.
9.30 «Звычайны канцэрт».
10.00 «Лёгкае жыццё». Маст.
фільм.
11.30 «Што рабіць?»
12.15 Дыя ло гі пра жы вёл.
Маскоўскі заапарк. «Спрытнюгі і маніпулятары».
12.55 Ле ген ды ба ле та
ХХ стагоддзя. Праект Уладзіміра Васільева. «Каця і Валодзя». Дак. фільм.

Беларусь 3
7.45 «Святыні Беларусі».
8.10, 12.25, 20.15 «Калейдаскоп». Навіны культуры.
8.25, 12.40, 20.30 «Гэты дзень».
8.30 «Укол па ра со нам».
Камедыя (12+).
10.05 «Наперад у мінулае».
10.30 «Нацыянальны хіт-парад».
11.25 «Вялікія мастакі». Леанарда да Вінчы (12+).
12.45 «У бой ідуць адны «старыя». Маст. фільм (12+).
14.15 Міжнародны фестываль
«Хварастоўскі і сябры».
15.45 «Беларусь, як песня».
Ганна Радзько.
16.15 «Толькі ў мюзік-холе».
Маст. фільм (12+).
17.20 «Вечны кліч». Меладрама. 3-я серыя (12+).
18.40 «Хата на хату».
19.35 «Апошні дзень». Мікалай Рыбнікаў (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дзе сяць нег ры цянят». Дэтэктыў (12+).
23.20 «Песні пад гітару».

Беларусь 5
8.00 Вялікі спорт. Ток-шоу.
8.40 Футбол. Ліга чэмпіёнаў
УЕФА. Відэачасопіс.
9.10 Валейбол. Ліга чэмпіёнаў.
Жанчыны. Матч у адказ. «Мінчанка» (Беларусь) — «Рошвіль» (Францыя).
11.00 Піт-стоп.
11.30 «Снежны барс».
12.00, 20.00 Тэніс. WTA. Выніковы турнір. Сінгапур.
13.55 Гульні «навыраст».
14.25 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Цмокі-Мінск» — БК
«Астана». (У перапынку —
Спорт-цэнтр.)
16.15 Спорт-цэнтр.
16.25 Гандбол. Чэмпіянат Беларусі. БГК імя Мяшкова —
СКА-Мінск. (У перапынку —
Спорт-цэнтр.)
18.00 Валейбол. Ліга чэмпіёнаў. Мужчыны. «Шахцёр» (Салігорск) — «Макабі» (Ізраіль).

14.10 «Рэальны свет Аватара — Хунань». Дак. фільм.
15.05 Паслухайце! «Юрый Левітанскі. Жыццё маё — кінематограф».
16.10 Па слядах тайны. «Маўчанне пірамід».
16.55 «Пешшу...» Арзамас нявыдуманы.
17.25 «Геній».
17.55 «Якая цудоўная гульня».
Маст. фільм.
19.30 Навіны культуры.
20.10 «Рамантыка раманса».
21.05 «Белая студыя».
21.45 «Раманавы. Венцаносная сям'я». Маст. фільм.
0.00 «Блізкае кола Сяргея Галамазава».
0.55 «Маё каханне». Маст.
фільм.
2.15 «Піф-паф, вой-вой-вой!»
«Дару табе зорку». М/ф для
дарослых.
2.40 Сусветныя скарбы.

Настальгiя
6.00, 12.00 «Да і пасля...»
з Уладзімірам Малчанавым.
Год 1983. 2009 год (16+).
6.45, 7.55, 9.40, 11.00, 12.50,
14.05, 17.40, 18.40, 20.55,
23.35, 1.55, 3.40, 5.00 Музычная настальгія (12+).
7.00 Фільм-спектакль «Абрабаванне апоўначы». 1978 год
(12+).
9.00, 3.00 «Мі нулы час»
(12+).
10.00 «Колба часу» (16+).
13.00 Мюзікл «Пра ката...»
(16+).
15.00 «Быў час». 2008 год
(16+).
16.00
Фільм-спектакль
«У горадзе добрае надвор'е».
1983 год (16+).
18.00 «Акулы пя ра». Гурт
«Русский размер» і прафесар
Лебядзінскі. 1997 год (16+).
19.30 Праграма «Вакол смеху». 1987 год (12+).
21.30 Маст. фільм «Дзесяць
негрыцянят» (16+).
0.00 «Яло вая суб ма ры на»
з Аляксандрам Ліпніцкім: «Гіс-

21.35 Пра спорт. Вынікі тыдня. 15.10 «Тай на бер муд ска га
22.20 Футбол. Чэмпіянат Англіі. трохвугольніка» (16+).
16.50 «Цэнтральны рэгіён».
«Тотэнхэм» — «Ліверпуль».
17.20 «Ваенная тайна» (16+).
19.30 «Тыдзень».
АНТ
20.25 «Засакрэчаныя спісы»
(16+).
7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) 22.10 «Тыдзень спорту».
22.40 Драма «Злаві мяне, каНашы навіны.
7.05 Маст. фільм «Кот лі зможаш» (12+).
у мяшку» (6+).
8.40 «Бес талковыя нататкі»
МIР
(12+).
9.05 «Ня дзель ная про па6.00 «Мільён пытанняў пра
ведзь» (з субцітрамі).
прыроду» (6+).
9.20 «На наш густ» (12+).
10.00 «Слова гонару» (12+). 6.10, 7.00, 8.10, 9.20 М/ф
10.50 «Мая мама гатуе лепш!» (0+).
6.30 «Такія дзіўныя» (16+).
(12+).
11.50 «Галоўны коцік краіны» 7.20 «Ведаем рускую» (6+).
8.20 «Беларусь сёння» (12+).
(12+).
12.35 Маст. фільм «Лерман- 8.50 «Яшчэ танней» (12+).
9.30 «Культ/Турызм» (16+).
таў» (12+).
10.00, 16.00 Навіны (бягучы
14.15 Серыял «Бабін бунт, або
радок).
Вайна ў Навасёлкаве» (16+).
10.15 Серыял «Цёмныя лабі16.15 Навіны спорту (з субрынты мінулага» (16+).
цітрамі).
14.10 Маст. фільм «Адзіно16.20 «Я магу!» (12+).
кім даецца інтэрнат» (6+).
18.20 Іосіф Кабзон, Леў Ле- 16.15, 20.00 Серыял «Пад
шчанка ў канцэрце, прысве- прыкрыццём» (16+).
ча ным 75-год дзю Мус лі ма 19.00 «Разам».
Магамаева (12+).
23.30 Серыял «Фурцава. Ле20.00 Контуры.
генда пра Кацярыну» (16+).
21.05 Музычны фес тываль 5.10 Маст. фільм «Маё ка«Голосящий КиВиН» у Свет- ханне» (6+).
лагорску (16+).
0.30 «Гарадскія піжоны». «СуРТР—
свет Б'ёрк» (16+).

Беларусь

СТБ
6.00 «Вялікія тайны старажытных летапісаў» (16+).
8.20 «Скардзіцца дазваляецца».
8.40, 16.05 «Аў тапанарама»
(12+).
9.10 Баявік «Лара Крофт:
рас кра даль ні ца граб ніц»
(12+).
10.50 «Вя лі кае сне дан не»
(12+).
11.30 «Баявік «Лара Крофт:
раскрадальніца грабніц-2.
Калыска жыцця» (12+).
13.30, 16.30 «24 гадзіны».
13.45, 1.05 Камедыя «Пакроўскія вароты». 2-я серыя (12+).

торыя рускага рока». Гурт
«Странные Игры». 1-я частка
(16+).
1.00 Дак. фільм «Выбары-96.
Страсці па ўладзе» (18+).
2.30 Маст. фільм «Зігзаг»
(16+).
4.00 «Народжаныя ў СССР»
(12+).

ЕurоSроrt 1
4.00, 18.00 Веласпорт (трэк).
Чэмпіянат Еўропы.
5.15, 15.00, 21.00, 2.30 Снукер. Englіsh Open.
8.15, 11.30, 20.00 Фут бол.
Юнац кі чэм пі я нат све ту
(U-17).
9.30, 0.00 Настольны тэніс. Кубак свету.
12.30, 14.00, 1.30 Суперспорт.
Этап чэмпіянату свету.

Кінакамедыя
0.55 Камедыя «Уік-энд у Парыжы». (16+).
2.45 Камедыя «Дом з паранармальнымі з'явамі-2». (18+).
4.20 Камедыя «Стаўка на каханне». (12+).
6.05 Камедыя «Памятаю — не
памятаю». (12+).
7.25 Камедыя «Вяртанне высокага бландзіна». (12+).
9.00 Камедыя «Гэты няёмкі
момант». (16+).
10.50 Прыгоды «Вялікі салдат». (16+).
12.40 Камедыя «Ня/гледзячы
ні на што». (16+).
14.45 Камедыя «Надзвычайныя фантазіі Чарлі Свона-Трэцяга». (16+).
16.15 Пры го ды «Джунглі».
(6+).
17.50 Камедыя «Энцыклапедыя разводаў». (16+).
19.30 Камедыя «Машына часу
ў джакузі». (16+).
21.15 Камедыя «Су тэнёр».
(16+).
23.00 Камедыя «Спецагенты
на адпачынку». (16+).

7.00 Маст. фільм «Настаўнік
спеваў». (0+).
8.35 Цы ры мо нія за крыц ця
ХІХ Сусветнага фес тывалю
моладзі і студэнтаў. Трансляцыя з Сочы.
11.00, 14.00 Весткі.
11.20 «Сам сабе рэжысёр».
(16+).
12.15 «Ранішняя пошта». (16+).
13.00 «Калі ўсе дома». (12+).
14.25 «Смяяцца дазваляецца». (16+).
16.30 Маст. фільм «Мамачка
мая». (12+).
20.00 Весткі тыдня.
21.30 Ток-шоу «Што адбываецца».
22.30 Маст. фільм «Фота на
нядобрую памяць». (12+).

0.15 «Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь
5.45 «Астрапрагноз».
5.50 «Вуснамі дзіцяці». (0+).
6.25 Серыял «Злачынства
будзе раскрыта». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сёння.
8.25 «Двайныя стандарты. Тут
вам не там!» (16+).
9.20 «Аднойчы...» (16+).
10.20 «Першая перадача».
(16+).
11.05 «Цуд тэхнікі». (12+).
11.55 «Дачны адказ». (0+).
13.20 «НашСпажыўНагляд».
(16+).
14.20 Се ры ял «Ад ва кат».
(16+).
16.20 «Следства вялі...» (16+).
18.00 «Новыя рускія сенсацыі». (16+).
19.00 «Вынікі тыдня».
20.10 Баявік «Бой з ценем».
(16+).
22.25 «Ты не паверыш!» (16+).
23.25 «Зоркі сышліся». (16+).

8 канал
9.00, 15.45, 18.55, 21.10, 23.55
«Надвор'е».
9.05 «Сябры дзядулі Марка».
9.30 «Адшукваецца адпачынак» (0+).
10.00 «Мой любімы гадаванец» (0+).
10.30 Мюзікл «Саламяны капялюшык» (12+).
12.45 «Найлепшае за тыдзень».
15.50 «Глядзім усёй сям'ёй».
Маст. фільм «Гонка ў імя выратавання».
17.20 «Мультпарад».
17.40 «Вяртанне».
18.00 Серыял «Яна напісала
забойства».
19.00 Тры лер «Дзяў чы на
ў цягніку». (16+).
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Фэшн іs my прафэшн»
(12+).
21.15 Драма «На заходзе».
(16+).
23.30 М/ф для дарослых.

21.50 Русалка. (16+).
23.55 Сібір. Манамур. (18+).
2.00 Дэманы. (18+).
3.10 Тры волаты і Шамаханская царыца. (12+).
6.00 М/ф (6+).
10.15 «Па нен ка і кулі нар» 4.25 Прыходзь на мяне паглядзець. (6+).
(12+).
10.50, 1.40 «Дзяжурны анёл».
Серыял (16+).
Nаtiоnаl
14.05 «Жонка. Гіс торыя каGеоgrарhiс
хання» (16+).
6.00 Зай маль ная на ву ка.
15.25 «Магазіна» (16+).
16.25, 17.30, 18.35, 19.40 «Рэ- (12+).
6.50, 13.20, 3.55, 5.35 Навуковізора» (16+).
выя недарэчнасці. (12+).
20.45 «Без падману» (16+).
21.35 «Дзённік памяці». Ме- 8.00, 10.20 Інжынерныя ідэі.
(12+).
ладрама (12+).
23.45 «Асцярожна, махляры!» 8.50, 14.55 Аўта-SOS. (12+).
9.35 Цуды інжынерыі. (12+).
(16+).
0.15 «Легенда аб Шукальні- 11.10 Золата Юкана. (12+).
11.50 Гульні розуму. (12+).
ку». Серыял (16+).
4.40 «Лекі ад старасці» (16+). 15.40 Ша ша праз пек ла.
(12+).
16.25 Міжнародны аэрапорт
TБ1000 Дубай. (12+).
17.10, 20.15, 4.45 Пачатак.
6.10 Клік: з пультам па жыцці (12+).
17.55, 21.00, 1.35 Праз мільён
(12+).
гадоў. (12+).
8.20 Прывід оперы (12+).
18.45, 21.50, 2.25 Навука бу11.05 Назад у будучыню-1
дучыні. (12+).
(6+).
19.30 Астана: горад будучы13.20 Назад у будучыню-2
ні. (12+).
(6+).
22.35, 3.10 Прарыў-2. (16+).
15.25 Назад у будучыню-3 23.20 Ліхтугі за мяжой. (18+).
(6+).
0.05 Востраў бунтароў. (12+).
17.45 Гонка (16+).
20.10 Рыцар кубкаў (16+).
22.20 Салодкі лістапад (12+).
Disсоvеrу
0.40 Паляўнічыя на троляў
(16+).
8.00 Ка лек цы я не ры аў то.
2.35 Марс атакуе! (12+).
(16+).
4.20 Вялікія вочы (16+).
11.00, 7.10 Што магло пайсці
не так? (16+).
12.00, 0.00 Найлепшы мадэTБ1000
ліст. (16+).
Рускае кіно
13.00, 23.00 Разбуральнікі ле6.20 Тры волаты: ход канём. генд. (16+).
(6+).
14.00, 18.00 Залатая ліхаман7.50 Высоцкі. Дзякуй, што жы- ка. (16+).
вы. (16+).
16.00 Узрываючы гіс торыю.
10.25 Курьер з «Раю». (12+). (12+).
12.25 Канец імператара тай- 17.00 Мяцежны гараж. (16+).
гі. (6+).
19.00 Дарогі Расіі. (12+).
14.25 Марафон. (12+).
20.00 Махінатары. (12+).
16.30 Бабло. (16+).
1.00 Мегаперавозкі. (12+).
18.25 На кручку! (16+).
2.00, 4.15 Ліквідатар. (16+).
20.20 Тры волаты і Марскі цар. 4.40 Амерыканскія вынаходнікі. (16+).
(6+).

ТБ3

