
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.45 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.25 Зо на Х 
(16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Ніт кі лё су». (16+).
12.45, 14.35 Ме лад ра ма «Баць-
коў скі ін стынкт». (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 На шы.
22.10 «Па труль 113. За кад-
рам». (16+).
22.15 Се ры ял «След». (16+).
0.05 Арэ на.
1.05 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.05, 21.10 Тэ ле ба ро-
метр.
9.30 Ка пей ка ў ка пей ку. (12+).
10.05 Кіс лы comment. (12+).
10.15 М/с «Пінг ві ны з Ма га дас-
ка ра». (0+).
11.05 «Свет на вы ва рат». (16+).
12.05 Ка мень, на жні цы, па пе-
ра. (16+).
12.40 «Вя сел ле ўсля пую». (16+).
14.20 Се ры ял «Шчас лі выя ра-
зам-5». (16+).
15.20 Ані ма цый ны фільм «Сінд-
бад: ле ген да ся мі мо раў». 
(12+).
16.45 Ба я вік «Джэк Ры чэр». 
(16+).
19.15 Су пер ла то.
20.10 «На ву чы жон ку ру ліць». 
(16+).
21.45 Два руб лі.
22.05 КЕ НО.
22.10 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». (16+).
23.25 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме». (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 13.15 «Бе ла рус кая кух-
ня». Ка ла ту ха з блі на мі.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15, 15.15, 23.00 «Гэ ты 
дзень».
8.25 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.20, 13.45 «Фа та гра фіі на 
сця не». Маст. фільм. 1-я се-
рыя (12+).
10.45 «На ву ка ма нія» (6+).
11.10 «Ме ло дыі ле та — 2017».
12.20 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці кам па зі та ра, за слу жа-
на га дзея ча мас тац тваў БССР 
Пят ра Пад ка вы ра ва.
12.45 «На пе рад у мі ну лае».
15.20, 21.05 «Дзён ні кі бе ла рус-
ка га пад пол ля» (12+).
15.50, 17.15, 21.30 «Час кі но».
15.55, 21.40 «Кан стан цін За-
сло наў». Маст. фільм (12+).
17.25 «Аме лі з Ман март ра». 
Маст. фільм (16+).
19.25 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль «Пад вод ні кі». На цы я-
наль ны ака дэ міч ны дра ма тыч-
ны тэ атр імя М. Гор ка га.
20.10 «Ка мер тон». Опер ны 
спя вак, на род ны ар тыст Ра сіі 
Дзміт рый Хва рас тоў скі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.45 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. ЦСКА (Маск ва) — «Цмо-
кі-Мінск».
9.20 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — ХК «Со чы».
11.15 Гуль ні «на вы раст».
11.45 Піт-стоп.
12.15 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
13.00 Ганд бол. Ку бак ЕГФ. 2-і 
ква лі фі ка цый ны раўнд. СКА-
Мінск (Бе ла русь) — ГК «Бу ха-
рэст» (Ру мы нія).
14.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ку-
бак Крам ля. (У пе ра пын ку — 
Спорт-мікс.)
18.10 Час фут бо ла.
18.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Го-
мель» — «Тар пе да Бе лАЗ» 
(Жо дзі на). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)

20.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лес тэр» — «Вест Бром віч». (У 
пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05, 7.05, 8.05 «На ша ра ні-
ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з суб-
ціт ра мі), 21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор» 
(12+).
12.05 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
13.10, 23.45 «Да вай па жэ нім-
ся!» (16+).
14.20, 16.20 «Час па ка жа» 
(16+).
16.55 «На са май спра ве» 
(16+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «На ша жыц цё».
22.15 Дра ма «1 + 1» (12+).
0.10 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
0.50 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не» (12+).
10.00 «Ты дзень спор ту».
10.40, 13.50 Се ры ял «Уця кач» 
(16+).
16.50 «Тэ ле док тар» (12+).
17.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
18.30 «Тай ны Чап ман» (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 Тры лер «Ава рыя» 
(16+).
21.55 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Ва ен ная тай на» (16+).
1.05 «Соль». Му зыч нае шоу. 
Гурт «Аффинаж» (16+).

6.00 Се ры ял «Па ляў ні чы на 
га ло вы» (16+).
6.35, 16.15, 5.40 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра-2» (16+).
7.30 Доб рай ра ні цы, свет! 
(16+).
8.35 «Ня ма праб лем» (16+).
10.00 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
10.30, 13.15 Се ры ял «Ба ла-
бон» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.25, 3.05 «Ін шы свет» (12+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя» 
(16+).
19.20 Се ры ял «Пра ва на праў-
ду» (16+).
21.15 Се ры ял «Ад дзел 44» 
(16+).
23.10 Маст. фільм «Мым ра» 
(16+).
0.50 Маст. фільм «Амра па лі» 
(12+).
4.30 Маст. фільм «Дзяў чы-
на спя ша ец ца на спат кан не» 
(12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.40 «Па кой сме ху». (16+).
12.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
13.35 «На ша спра ва». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
20.40 Се ры ял «Тай ны след-
ства». (12+).
22.10, 23.10 Се ры ял «Бу ме-
ранг». (12+).

0.15 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра». (16+).
9.45 «За мя жой».
10.20, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча 
ў пры да чу!» з «Еў ра опт».
10.25 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
12.05 «Суд пры сяж ных». 
(16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 «НЗ. Рас сле да ван не». 
(16+).
14.25 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
16.35 «Но выя рус кія сен са цыі». 
(16+).
17.30 «Ты не па ве рыш!» (16+).
19.45 Се ры ял «Не ўскі». 
(16+).
21.30 Се ры ял «Чор ныя ваў-
кі». (16+).
23.25 «НЗ.bу».
23.45 «Вы ні кі дня».
0.20 Се ры ял «Агенц тва сха-
ва ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.30 «Ра ні ца на вось мым».
10.30 М/с «Іван і Міт ра фан».
11.00 Ка ме дыя «Клет ка для 
пта шак» (16+).
13.00 «Са мы доб ры дзень».
16.05 «Мульт па рад».
17.25 Се ры ял «Да ра гі док-
тар» (16+).
18.50 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са» (16+).
19.45 Се ры ял «Ка ро на» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Пер са наль ны 
па куп нік» (16+).
23.00 Се ры ял «За трым ка 
ў раз віц ці» (16+).

6.00, 15.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20 «Дур ні і да ро гі». (16+).
7.40, 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
8.00, 4.40 М/ф «Фік сі кі». (0+)
8.20, 4.55 М/ф «Чы чы лэнд». 
(0+)
8.40, 3.50 «Ера лаш». (6+)
9.30 «Сэр цы за ка хан не» (16+).
10.00 «Прос та кух ня». (12+).
10.40 Ка ме дыя «Вар' яц кі спец-
наз». (12+).
12.30 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
14.10 «Тур ба мік сер» (16+).
16.45, 5.10 Се ры ял «Дзён нік 
док та ра Зай ца вай». (16+).
17.50, 23.10 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж ка-5». 
(12+).
20.10 Се ры ял «Два баць кі і два 
сы ны». (16+).
21.20 Ка ме дыя «Не ва ляш ка». 
(12+).
0.00 Се ры ял «Гуль ня». (16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.50 Се ры ял «За кры тая шко-
ла». (16+).
3.30 «Ла ві мо мант». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 На ві ны куль-
ту ры.
6.35, 8.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.05 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Яні на Жэй ма.
7.35 «Па да рож жы на ту ра ліс-
та».
8.35, 22.20 «Аб ацтва Даў нтан». 
Маст. фільм.
9.30 «Пар ту га лія. За мак слёз». 
Дак. фільм.
10.15, 18.30 «На зі раль нік».
11.10, 0.30 ХХ ста год дзе. «Ад 
усёй ду шы». Су стрэ ча ў Кам-
са моль ску-на-Аму ры. Вя ду-
чая Ва лян ці на Ля вонць е ва. 
1982 год.
12.15 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.

12.55 «Бе лая сту дыя».
13.35 «Ваг нер. Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы». Дак. фільм.
14.30 Біб лей скі сю жэт.
15.10, 1.40 Юбі лей Дзміт рыя 
Хва рас тоў ска га. Май стар-клас.
16.15 «На гэ тым тыд ні... 100 га доў 
та му. Неф ран та выя на тат кі».
16.45 «Аго ра». Ток-шоу.
17.45 «Аст ра вы». Мі ха іл Глуз скі.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 Юбі лей Дзміт рыя Хва рас-
тоў ска га. Кан цэрт Рэ нэ Фле мінг 
і Дзміт рыя Хва рас тоў ска га.
21.35 «Гэ та я і му зы ка... Дзміт-
рый Хва рас тоў скі».
23.15 «Рас сак рэ ча ная гіс то-
рыя». Дак. се ры ял.
0.00 «Ма гістр гуль ні». «У чым 
рай ская аса ло да. Дан тэ».
1.30 «Та лей ран». Дак. фільм.
2.50 Ко лер ча су. Клод Ма нэ.

6.00 Маст. фільм «Дро бя зі 
жыц ця» (16+).
7.05, 8.45, 11.30, 13.45, 15.40, 
17.50, 18.50, 20.05, 21.40, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
7.25 «Ва кол сме ху». 1983 год 
(12+).
9.00 «Быў час». 2008 год (16+).
10.00 Маст. фільм «Га рад скі 
ра манс» (16+).
12.00 «Зям ля — Па вет ра». 
Дэцл. 2003 год (16+).
13.20 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі» 
(16+).
14.10 «Пра гра ма А». 1990 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Та ня» (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наў га род ца вым: «Джаз». 
2005 год (18+).
19.00 Маст. фільм «Жыў-быў 
на лад чык» (16+).
20.40 Дак. фільм «Сум лен ны 
фа то граф» (12+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
23.00 Дак. фільм «Кон курс» 
(12+).
0.00 «Да і пас ля паў но чы» (16+).
1.55 Маст. фільм «Два га ла сы» 
(16+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

3.30, 5.30 Аў та гон кі. Се рыя 
WTCC.
4.00, 9.30, 1.15 Тэ ніс. Тур нір 
WTA. Фі нал.
6.45, 11.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
8.15, 20.00 Фут бол. Юнац кі 
чэм пі я нат све ту (U-17).
12.00 Кон ны спорт. «Мас тэрс».
13.00 Лёг кая ат ле ты ка. Ма ра-
фон.
14.30 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«У па го ні за гіс то ры яй».
15.00, 21.00, 2.30 Сну кер. 
Englіsh Open.
19.00 Кон ны спорт. Кан кур.
1.05 Watts.

0.20 Ка ме дыя «Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі». (16+).
1.50 Ка ме дыя «Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі-2». (18+).
3.10, 14.20, 15.10 Шоу «Ка ме-
ды ян ты». (16+).
3.45, 14.00, 14.50, 15.35 Скетч-
кам «Па між на мі». (16+).
4.10 Ме лад ра ма «Гас па ды ня 
«Бе лых на чэй». (16+).
5.55 Ка ме дыя «Доб ры хлоп-
чык». (12+).
7.35 Ка ме дыя «Ня ўда члі выя». 
(16+).
9.05 Ка ме дыя «Увесь гэ ты 
джэм». (12+).
10.40 Ка ме дыя «Раз вод па-
фран цуз ску». (12+).
12.05 Ме лад ра ма «Эль за 
і Фрэд». (12+).
16.00 Ка ме дыя «Стаў ка на ка-
хан не». (12+).
17.45 Ка ме дыя «За муж пас ля 
ўсіх». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Па ле та». (16+).
21.10 Ка ме дыя «Уік-энд у Па-
ры жы». (16+).
22.45 Ка ме дыя «Гэ ты ня ём кі 
мо мант». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.00 «10 са мых» (16+).
8.30 «Док тар І...» (16+).

9.00, 19.00, 2.40 «Ка ра лёк — пту-
шач ка пеў чая». Се ры ял (16+).
10.40 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял (16+).
12.20 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.50 «Без пад ма ну» (16+).
13.40 «Ад важ ныя жон кі». Маст. 
фільм (16+).
15.20 «Ча ла век. Пра ва на веч-
нае жыц цё» (16+).
16.20 «90-я» (16+).
17.10 «Зла чын ствы страс ці». 
Дак. фільм (12+).
18.00 «Дзя жур ны анёл». Се ры-
ял (16+).
20.50, 1.55 «Ежа, я люб лю ця-
бе» (16+).
21.50 «Рэ ві зо ра» (16+).
22.55 «Вок лад ка» (16+).
23.25 «Ле ген да аб Шу каль ні-
ку». Се ры ял (16+).
0.10 «Заў сё ды га ва ры «так». 
Маст. фільм (16+).
4.15 «Па ра лель ны свет» (12+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» (12+).

6.10, 18.00 Ака дэ мія вам пі раў 
(12+).
8.25 Па ра ноя (12+).
10.40 Гос ця (12+).
13.15 Ма ла ві та (16+).
15.45 Сур' ёз ны ча ла век (16+).
20.10 Двай ное жыц цё Чар лі 
Сан-Клаў да (16+).
22.10 На зад у бу ду чы ню І (6+).
0.25 Мо ладзь (16+).
2.20 За бі мя не пя шчот на 
(18+).
4.00 Го нар і прад узя тасць 
(12+).

6.20 Ілья Му ра мец і Са ла вей-
Раз бой нік. (12+).
7.50 Сво ла чы. (16+).
9.50 Жыць. (16+).
12.10 Цырк. (0+).
13.55 Вар' яц кая да па мо га. 
(16+).
16.20, 4.20 Па го ня за тры ма 
зай ца мі. 3—4-я серыі. (12+).
18.20 Здзі ві мя не. (16+).
20.20 Апош ні за бой. (16+).
22.20 Клу шы. (16+).
0.30 Ада рван не. (16+).

2.30 Алё ша Па по віч і Ту га рын 
Змей. (12+).

6.00 Уз лом Сіс тэ мы. (16+).
6.50 Зай маль ная на ву ка. (12+).
7.35, 22.55 Код не бяс пе кі. 
(12+).
8.00, 10.20, 14.55 Ме га за во ды. 
(12+).
8.50, 11.10 Ша ша праз пек ла. 
(12+).
9.35, 23.15, 3.05 Тай ныя гіс то-
рыі. (16+).
11.55 Аў та-SOS. (12+).
12.40 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).
13.25, 20.15, 22.30, 5.10 На ву-
ко выя не да рэ чнас ці. (12+).
15.45 Дру гая су свет ная вай на: 
пек ла пад ва дой. (16+).
16.30, 19.30, 0.05, 2.20 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (12+).
17.15 Ча ла век су праць 
YouTube. (12+).
18.00, 21.00, 0.50, 3.30 Су пер збу-
да ван ні Трэцяга рэй ха. (12+).
18.45, 1.35, 4.20 80-я. Най вя-
лік шыя фут боль ныя мо ман ты. 
(12+).
21.45 Фі дэль Каст ра: згуб ле-
ныя плён кі. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 2.25, 6.20 Як 
гэ та ўстро е на? (12+).
10.00, 16.00, 1.00, 3.50 Плат-
фор ма. (16+).
10.30, 16.30, 23.30, 4.15 Скла-
ды: біт ва ў Ка на дзе. (12+).
11.00 Гуль ня на жыц цё. (12+).
14.00, 7.10 Го лыя і на па ло ха-
ныя. (16+).
18.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя. 
(12+).
19.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
20.00 Раз бу раль ні кі ле генд: 
кас тынг. (16+).
23.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі. 
(12+).
0.00 Мя цеж ны га раж. (16+).
1.30 Са ма гон шчы кі. (12+).
2.55 Апе ра цыя «Вы ра та ван не 
до ма». (12+).
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«НІТ КІ ЛЁ СУ»
Бе ла русь 1, 

з 16 каст рыч ні ка па буд нях

Што мо жа быць ці ка вей за чу-
жыя ся мей ныя та ям ні цы, асаб лі ва 
ка лі ва кол іх на кру ча ны клу бок інт-
рыг, ба раць бы за жыц цё, вост рых 
па чуц цяў і эмо цый, ад ка хан ня да 
ня на віс ці і пра гі помс ты? Аў та ры 
40-се рый най укра ін скай ме лад ра-
мы абя ца юць усё вы шэй пе ра лі ча-
нае ў не прад ка заль ных сю жэт ных 
па ва ро тах, а на дэ серт — аша лам-
ляль ную раз вяз ку.

У цэнт ры за блы та най гіс то рыі — 
род ныя сёст ры Ка ця і Оля, якія 
пас ля смер ці баць коў вы хоў ва лі ся 
ў роз ных сем' ях. Ад на ку па ла ся ў 
рас ко шы, а дру гая вы жы ва ла ў га-
ле чы — ад па вед на і вы рас лі яны 
зу сім роз ны мі людзь мі. Жыц цё выя 
шля хі дзяў чат сыш лі ся ра зам толь-
кі праз шмат га доў, але су стрэ лі ся 
яны не род ны мі людзь мі, а чу жы мі 
не зна ём ка мі, да та го ж не пры мі ры-
мы мі са пер ні ца мі, за ка ха ны мі ў ад-
на го і та го ж муж чы ну...

«НА НАШ ГУСТ»
АНТ, з 15 каст рыч ні ка 

па ня дзе лях

Яшчэ ад-
на ку лі нар ная 
пра гра ма, пры-
праў ле ная звы-
ча я мі, куль ту-
рай і тра ды цы я мі роз ных кра ін све-
ту, раз на ста іць ня дзель ныя сня дан кі 
бе ла ру саў. У 52 вы пус ках пра ек та 
«На наш густ» вя ду чы Яў ген Бул ка 
і яго гос ці за ме сяць, на шын ку юць, 
пад сма жаць і аздо бяць спе цы я мі 
не толь кі на цы я наль ныя стра вы, 
але і гіс то рыі пра ку лі нар ныя асаб-
лі вас ці і пры выч кі кож най кра і ны. 
На прык лад, гос цяй прэм' ер на га вы-
пус ку ста не «ін дый ская бе ла рус ка» 
спя вач ка Свят ла на Агар вал, якая 
да па мо жа кры ху лепш зра зу мець 
за гад ка вую эк зо ты ку Ін дыі.

Як пад крэс лі вае кі раў нік «ра-
ніш няй ды рэк цыі» АНТ На тал ля 
МА ЕЎ СКАЯ, га вор ка ідзе не прос-
та пра ку лі нар нае шоу: «У аб' ек-
ты ве — кра і на на огул; мы бу дзем 
рас каз ваць пра са мае ці ка вае на 
наш ві зу аль ны, ку лі нар ны і му зыч-
ны густ, пры цяг ваць экс пер таў і аб-
вяр гаць або па цвяр джаць ра зам з 
імі рас паў сю джа ныя стэ рэа ты пы, а 
па ра лель на га та ваць стра вы, якія, 
да рэ чы, кож ны лёг ка змо жа паў та-
рыць на да маш няй кух ні».

«ТРЭ НІ РО ВАЧ НЫ ДЗЕНЬ»
Бе ла русь 5, з 21 каст рыч ні ка

Н а  в е  д а ц ь 
трэ ні роў кі вя-
до мых бе ла-
рус кіх спарт-
сме наў і на ват 
цэ лых збор ных, 
«пад гле дзець» маз га выя штур-
мы трэ нер ска га шта ба, па слу хаць 
мер ка ван ні суд дзяў і раз ва гі бліз кіх 
лю дзей, вы вес ці з це ню што дзён-
ную ра бо ту мед пер са на лу і на огул 
больш да ве дац ца аб тым, як ку юц ца 
спар тыў ныя кад ры і якія не ар ды нар-
ныя па дзеі зда ра юц ца ў чэм пі ён-
скай кар' е ры — усё гэ та зро біць для 
гле да чоў зды мач ная гру па но ва га 
пра ек та «Трэ ні ро вач ны дзень».

Як пры знаў ся аў тар пра ек та 
Аляк сандр Ісай чук, яго на тхніў тэ-
ма тыч ны ві дэа ча со піс «Адзін крок 
на шля ху да Алім пу», які вы хо дзіў 
на пя рэ дад ні Алім пій скіх гуль няў — 
2016 у Рыа: «Уз нік ла ідэя аха піць 
не толь кі алім пій скія ві ды, але ўсё, 
што ад бы ва ец ца ва кол бе ла рус ка га 
спор ту. Та му ге ро я мі на шай пра гра-
мы ста лі, на прык лад, жон кі спарт-
сме наў, збор ная па рэг бі, спар тыў-
ныя ўра чы і на ват асу джа ныя, якія 
дзя ку ю чы спор ту атры ма лі дру гі 
шанц па чаць жыц цё на ноў».

Прэм' е ра «Трэ ні ро вач на га дня» 
пры све ча на зна ка мі та му фут ба-
ліс ту, імя яко га да гэ туль вы клі кае 
ў ба лель шчы каў вір па чуц цяў, ад 
ухва лен ня да абу рэн ня. Імя спарт-
сме на аў та ры не рас кры ва юць, але 
абя ца юць «бом бу»




