
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, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 Зо на Х 
(16+).
9.10 «Га лоў ны эфір».
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Дзя жур ны ўрач» (16+).
12.50, 14.35, 15.25 Ме лад ра-
ма «Апош ні ход ка ра ле вы» 
(12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Бе ла рус кая ча сін ка».
18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «На шы».
22.10 Се ры ял «След» (16+).
23.55 «Арэ на».
0.50 «Дзень спор ту».
1.00 Се ры ял «Афі цэр скія жон-
кі» (16+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.05, 21.05 «Тэ ле ба ро-
метр».
9.35 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
10.10 «Кіс лы comment» (12+).
10.20 М/с «Кунг-фу пан да: за-
хап ляль ныя ле ген ды» (12+).
11.20 «Свет на вы ва рат» (16+).
12.25 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
13.05 «Вя сел ле ўсля пую» 
(16+).
14.55 Ані ма цый ны фільм 
«Смур фі кі-2» (0+).
16.45 Фан тас ты ка «Старт рэк: 
ад пла та» (12+).
19.15 «Су пер ла то».
20.10 «На ву чы жон ку ру ліць» 
(16+).
21.40 «Два руб лі».
22.00 «КЕ НО».
22.05 «ЛавЛавСаr» (16+).
23.05 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Лешч 
у гар чы цы.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.20, 23.25 «Гэ ты дзень».
8.25 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.20 «На пе рад у мі ну лае».
9.45 «На ву ка ма нія» (6+).
10.10 «Свят ло да лё кай зор кі». Па-
мя ці паэ тэ сы Яў ге ніі Яні шчыц.
10.35, 13.45 «Рас сле да ван-
ні ка мі са ра Мег рэ». Се ры ял 
(16+).
12.25 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2002».
13.20 «Му зеі Бе ла ру сі».
15.15, 17.40 «Час кі но».
15.20 «Ус ход ні ка лі дор». Маст. 
фільм (12+).
17.00, 21.05 «Сак рэт ныя ака дэ міі». 
Дак. се ры ял. 1-я се рыя (12+).
17.50, 21.45 «Хто смя ец ца 
апош нім». Ка ме дыя (12+).
19.30 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Воль га Шка ру ба 
і Ва дзім Бог дан.
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». 
Буль бя ныя ла пу ны з грыб ной 
по лі ўкай.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

8.00 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Фленс бург» (Гер ма нія) — БГК 
імя Мяш ко ва.
9.35 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
10.20 Спорт-мікс.
10.30 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Аў та-
дар» (Са ра таў).
12.20, 21.10 Ха кей. КХЛ. 
«Амур» (Ха ба раўск) — «Ды-
на ма-Мінск». (У пе ра пын ках — 
Спорт-мікс.)
14.50 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.
16.35 Піт-стоп.
17.05 Час фут бо ла.
17.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
18.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Ды на ма» (Ма ла дзеч на) — 
«Нё ман» (Грод на). (У пе ра пын-
ках — Спорт-цэнтр.)

22.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Брай тан» — «Сток Сі ці». (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+).
12.20, 13.10 «Ге ніі і лі ха дзеі» 
(12+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ад ва рот ны ад лік». «Та-
дэ вуш Рэй тан. Бе ла рус кі Дон 
Кі хот» (12+).
16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў прыдачу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.05 Ток-шоу «На ша жыц цё».
22.15 «Ана то мія тэ ро ру» (16+).
23.05 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
23.45 Нач ныя на ві ны.
0.00 «Час па ка жа» (16+).

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 «Ра монт па-сум лен на му» 
(16+).
11.15, 23.50 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
12.55 «Вя лі кі го рад».
13.50 Тры лер «Пер ша быт ны 
страх». (12+).
16.05 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
16.50 «Тэ ле док тар» (12+).
17.35 «Пя чат ка лё су ў кож на га 
свая». (16+).

18.35 «Тай ны Чап ман» (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Ва ен ная тай на» (16+).
23.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
0.40 «Соль». Му зыч нае шоу. 
Аляк сей Глы зін (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+).
11.00, 13.15 Се ры ял «Ад на-
люб». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.25 «Ін шы свет». «Ба чыць тое, 
што не ба чаць ін шыя» (12+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 17.10, 18.05, 5.40 Се-
ры ял «Вяр тан не Мух та ра-2». 
(16+).
19.20 Се ры ял «Вост раў не па-
трэб ных лю дзей». (16+).
21.10 Се ры ял «Ад дзел 44». 
(16+).
23.10 Маст. фільм «Дом вет-
ру» (16+).
1.10 Маст. фільм «Ты ў мя не 
ад на» (16+).
3.00 Се ры ял «Ма фі ё зі». 1—2-я 
се рыі (16+).
4.55 Дак. фільм «Вай на за ко-
лер» (16+).

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+).
20.35 Се ры ял «Ма ро за ва». 
(12+).

22.10, 23.10 Се ры ял «Тай ны 
след ства — 16». (12+).
23.55 «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 гран ню». (16+).
10.25, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча ў 
пры да чу!» з «Еў ра опт».
10.30 Се ры ял «Па да зра юц ца 
ўсе». (16+).
11.05 Се ры ял «Свед кі». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.30, 18.30 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+).
16.30 «Ча кай мя не». (12+).
17.30 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
19.45 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны». (16+).
23.10 «НЗ.bу».
23.35 «Вы ні кі дня».
0.05 Се ры ял «Агенц тва сха ва-
ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.55, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.25, 16.00 Для дзя цей: «Ад каз-
вай ка».
7.30 «Ра ні ца на вось мым».
10.30 Су пер кні га.
11.00 Дра ма «Ма жэс цік» (16+).
13.00 Се ры ял «Жорст кае ка-
хан не».
14.30 Се ры ял «Пры го ды ма ла-
до га Ін дыя ны Джонс» (12+).
16.05 «Мульт па рад».
17.35 Се ры ял «Да ра гі док тар».
19.00 Се ры ял «Ка хан не і 
помс та».
20.00 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Сал дат Джэйн» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Да ма пад вэ-
лю мам».

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 «Ду да і Да да». 
(0+)
8.00, 4.30 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.20, 4.50 М/ф «Алі са ве дае, 
што ра біць!» (6+)
8.50, 3.50 «Ера лаш». (6+)
09.30 «Сэр цы за ка хан не». 
(16+).
10.00 «Прос та кух ня». (16+).
10.40 «Пос пех». (16+).
12.40 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00 Make-over шоу «Па спець 
за 24 га дзі ны». (16+).
14.10, 20.10 Се ры ял «Атэль 
«Эле он». (16+).
16.45, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.20 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.20 Ме лад ра ма «Па між не-
бам і зям лёй». (12+).
0.00 Се ры ял «Пра зор ца». (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, 9.40, 17.35, 20.40, 23.25. 
1.25, 2.40 Су свет ныя скар бы.
6.50 «Ве не цыя. Вост раў, як па-
літ ра». Дак. фільм.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 На ві ны куль ту ры.
7.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Ле а нід Бы каў.
8.05, 21.10 «Пра ві лы жыц ця».
8.35, 22.20 «Аб ацтва Даў нтан». 
Маст. фільм.
10.15, 17.50 «На зі раль нік».
11.10, 0.30 ХХ ста год дзе. «Ве-
се лые ре бя та». 1985 год.
12.10 90 га доў з дня на ра джэн-
ня Мі ха і ла Уль я на ва. «Ча ла век 
на ўсе ча сы». Дак. фільм.
12.50 «Тран зіт». Маст. фільм.
15.10, 1.40 «Ча чы лія Бар та лі. 
На рэ пе ты цыі». Дак. фільм.

16.05 «На гэ тым тыд ні... 100 
га доў та му. Неф ран та выя на-
тат кі».
16.30 «Аго ра». Ток-шоу.
18.45 «Бяс кон цыя гуль ні вя лі-
кіх ім пе рый». Дак. фільм.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.00 Юбі лей Вік то рыі То ка-
ра вай. «Яна на пі са ла са бе ро-
лю...» Дак. се ры ял. 1-я се рыя.
20.55 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.40 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
0.00 «Май стэр ня ар хі тэк ту ры». 
Сны ар хі тэк ту ры.

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1982. 2011 год (16+).
7.00, 8.40, 11.10, 13.05, 14.40, 
17.15, 18.50, 20.15, 21.40, 23.00, 
23.40, 1.00, 2.25, 3.40, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.15 Су стрэ ча ў Кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з пісь мен-
ні кам Юль я нам Ся мё на вым. 
1983 год (12+).
9.00 «Быў час». 2008 год (16+).
10.00 Маст. фільм «Штэп сель 
жэ ніць Та ра пунь ку». (12+).
11.40 Маст. фільм «Су бо та і 
ня дзе ля...» (12+).
12.00 «Мы вас лю бім!» Кан-
цэрт гур та «Воскресение». 
1994 год (16+).
13.20 «Ва кол сме ху». «Ка зач-
ны ве чар». 1981 год (12+).
15.00 Маст. фільм «Вы ха ван не 
жорст кас ці ў жан чын і са бак». 
(16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Тбі лі сі-80». 
2005 год (18+).
19.10 Маст. фільм «Мі раж». 1-я 
се рыя. (16+).
20.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (12+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
22.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
23.30 «Ся дзі і гля дзі». Му-
зыч на-па ра дый ная пра гра ма 
(16+).
1.15 Маст. фільм «Па знай мя-
не». (16+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

3.15, 2.05 Watts.
3.30, 8.30, 15.00, 20.00, 2.15 
Скач кі з трамп лі на. Ку бак све-
ту.
5.00, 7.00, 13.00 Фі гур нае ка-
тан не. Этап Гран-пры.
6.30, 14.30 Скач кі з трамп лі на. 
«Не рас ка за ная гіс то рыя». Ка-
міль Стох.
10.00 Кёр лінг. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.
16.00, 22.00 Сну кер. Northern 
Іreland Open.
21.20 Зі мо выя ві ды спор ту. «У 
па го ні за гіс то ры яй». Лінд сі 
Вон.

1.05 Ка ме дыя «Бам бі за Сал-
мон». (16+).
3.15 Вес тэрн «Бан дыт кі». 
(16+).
4.55 Ка ме дыя «На стаў нік анг-
лій скай». (16+).
6.35 Ка ме дыя «Вя сел лі і ін шыя 
не пры ем нас ці». (16+).
8.25 Ка ме дыя «Да па ма жы це 
стаць баць кам». (16+).
10.15 Ка ме дыя «Рэ ста ран спа-
да ра Сеп ці ма». (12+).
11.55 Дра ма «Ма ча ха». (12+).
14.20, 15.10 Шоу «Ка ме ды ян-
ты». (16+).
14.50, 15.40 Скетч кам «Па між 
на мі». (16+).
16.00 Ка ме дыя «За ма ро жа-
ны». (12+).
17.35 Ка ме дыя «Ас». (16+).
19.30 Ме лад ра ма «Міл ка». 
(18+).
21.05 Ка ме дыя «Ус па мі ны». 
(16+).
22.55 Ка ме дыя «Пры шэль цы». 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
8.10 «10 са мых» (16+).
8.40 «Док тар І...» (16+).
9.10, 19.00, 3.10 «Ку зей. Гю-
ней». Се ры ял (16+).

10.45 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял (16+).
12.25 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.55 «Без пад ма ну» (16+).
13.45 «Ка хан не на вы жы ван-
не». Ме лад ра ма (12+).
15.30 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).
16.25 «Па пя луш ка 2:0» (16+).
17.20 «Раз ві тан не» (16+).
18.10 «Го лас». Дак. фільм 
(12+).
20.50, 2.20 «Ежа, я люб лю ця-
бе» (16+).
21.50 «Рэ ві зо ра» (16+).
22.55, 4.40 «Вок лад ка» (16+).
23.25 «Ле ген да аб Шу каль ні-
ку». Се ры ял (16+).
0.15 «Абя цаць — не зна чыць 
ажа ніц ца». Ка ме дыя (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10, 18.10 Тру сі ная на ра 
(16+).
8.10 Мыс стра ху (16+).
10.40 Авія тар (12+).
13.55 Ча роў ная Та ма ра (16+).
16.10, 2.00 Ева: штуч ны ро зум 
(12+).
20.10 Паш таль ён (16+).
23.30 Ча ла век, які змя ніў усё 
(16+).
3.35 Ад ступ ні кі (16+).

6.20 Пра любоff (16+).
8.30 Цём ны свет. Раў на ва га 
(12+).
10.30 Руд і Сэм (12+).
12.35 Зда бы так рэс пуб лі кі. 1-я 
се рыя (12+).
14.10 Ма ма (16+).
16.20, 4.20 Ка хан не не дзе ліц-
ца на два. 3—4-я се рыі (12+).
18.20 Бу бен, ба ра бан (16+).
20.20 Ня бес ны суд (16+).
22.20 Тры та ва ры шы. 3—4-я 
се рыі (16+).
0.30 З До на вы да чы ня ма 
(16+).
2.20 Га ла сы вя лі кай кра і ны 
(6+).

6.00 Код не бяс пе кі. (12+).
6.25, 7.35, 22.30, 5.10 На ву ко-
выя не да рэ чнас ці. (12+).
6.50 Ча ла век су праць YouTube. 
(12+).
8.00, 10.20, 14.55 Ме га за во ды. 
(12+).
8.50, 11.05 Ша ша праз пек ла. 
(12+).
9.35, 18.00, 21.00, 22.55, 0.25, 
3.35 Дру гая су свет ная вай на: 
пек ла пад ва дой. (16+).
11.50 Аў та-SOS. (12+).
12.35 Праз міль ён га доў. (12+).
13.25, 17.10, 20.15 Гуль ні ро-
зу му. (12+).
15.40 1917-ы: адзін год — дзве 
рэ ва лю цыі (16+).
16.25, 19.30, 2.05 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф. (12+).
18.45 Су пер зброя Гіт ле ра. 
(16+).
21.45 Асу шыць акі ян: «Ты та-
нік» (12+).
23.40 Зла віць кант ра бан дыс-
та. (16+).
1.10, 4.20 Га ды не бяс печ на га 
жыц ця. (12+).

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 За ха валь ні кі зям лі 
ле а пар даў. (12+).
10.30, 16.30, 23.30, 4.15 Скла-
ды: біт ва ў Ка на дзе. (12+).
11.00 Ска ва ныя. (12+).
14.00, 7.10 Го лыя і на па ло ха-
ныя. (12+).
18.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя. 
(12+).
19.00 За ла тая лі ха ман ка. (16+).
20.00 Як устро е ны Су свет. 
(12+).
23.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі. 
(16+).
0.00 «Бо ні: рус кі рэ корд на са-
ля ным во зе ры». (12+).
1.00, 3.50 Са пё ры. (16+).
1.30 Са ма гон шчы кі. (18+).
2.55 Апе ра цыя «Вы ра та ван не 
до ма». (12+).
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КОЖ НЫ ВЫ БІ РАЕ 
ПА СА БЕ

«ПОС ПЕХ»

ВТБ, па ня дзе лях у 21.00

Як стаць зор кай без вя лі кай су мы 
гро шай і прад зю са ра? Ства раль ні кі 
но ва га ва каль на га шоу «Пос пех» (у 
Ра сіі яго транс люе ка нал СТС, а ў 
Бе ла ру сі — ВТБ) сцвяр джа юць, што 
гэ та зу сім рэ аль на, ка лі ў прэ тэн дэн-
та ёсць та лент, ха рыз ма і ўпар тасць 
у да сяг нен ні сва ёй мэ ты.

У «Пос пе ху» — тры зор ныя суд дзі, 
у тым лі ку Фі ліп Кір ко раў, вя ду чая 
Ве ра Брэж не ва, і сот ні ар тыс таў-па-
чат коў цаў, але ні вод на га му зыч на га 
прад зю са ра. Кож ны ты дзень гле да чы 
і жу ры вы бі ра юць ча ты рох вы ка наў-
цаў, вар тых вя лі кай сцэ ны, — і шчас-
ліў цы атрым лі ва юць маг чы масць 
жыць у шы коў ных апарт амен тах, 
пра хо дзіць май стар-кла сы па пу ляр-
ных ак цё раў, му зы кан таў і тэ ле вя ду-
чых, за піс ваць но выя пес ні і зды маць 
клі пы, але... Аднак зноў жа кож ны 
ты дзень не менш та ле на ві тыя ар тыс-
ты зро бяць усё, каб за няць мес ца 
ка гось ці з іх на эст рад ным алім пе. 
Пе ра мо жа той, хто здо лее ўтры мац-
ца на вяр шы ні даў жэй за ўсіх.

«ДЗЯ ЖУР НЫ ЎРАЧ»

Бе ла русь 1, 
з 15 ліс та па да па буд нях

Но вая шмат се рый ная ме лад ра ма 
ўкра ін скай вы твор час ці стар та ва ла 
ў эфі ры на гэ тым тыд ні і скон чыц ца, 
да лі бог, не хут ка: на да дзе ны мо мант 
зня та ўжо тры се зо ны се ры я ла, па 
40 се рый у кож ным. Сю жэт яго за-
сна ва ны на што дзён най мі тус ні ў 
кла січ най баль ні цы хут кай да па мо-
гі, а га лоў ныя ге роі — ча ты ры ўра-
чы, пра та ты па мі якіх ста лі рэ аль ныя 
ме ды кі. Да рэ чы, усіх ак цё раў пад-
час зды мак кан суль та ва лі во пыт ныя 
дак та ры, якія рас каз ва лі, як па во-
дзіць ся бе ў той ці ін шай сі ту а цыі, 
пад каз ва лі спе цы фіч ныя тэр мі ны і 
на ват жэс ты, улас ці выя ме ды кам, а 
не ка то рыя апе ра цыі, як сцвяр джа-
юць прад зю са ры, зды ма лі ся ледзь 
не «жыў цом».

У ша лё ным рыт ме пра цы — круг-
ла су тач на, сем дзён на ты дзень, без 
пе ра пын каў і вы хад ных — ме на ві та 
дзя жур ныя ўра чы ро бяц ца свед ка мі 
і ня воль ны мі са ўдзель ні ка мі шмат-
лі кіх ча ла ве чых драм і знач на ра-
дзей — ка ме дый. Ура чы зу сім роз-
ныя па ха рак та ры, але аб' яд на ныя 
га лоў ным — імк нен нем па зба віць 
сва іх па цы ен таў фі зіч на га і ду шэў-
на га бо лю...

«ДА МЫ 
ЗА ПРА ША ЮЦЬ КА ВА ЛЕ РАЎ»

СТБ, 26 ліс та па да ў 13.45 і 2.05

Лі рыч ная ме лад ра ма па вод ле апа-
вя дан ня Л. Сла ві на «Ка фэ «Ка на ва» 
рас каз вае пра пры го ды сім па тыч най 
і доб рай, але ня ўда члі вай у ка хан ні 
Ган ны, якая ў по шу ках спа да рож ні ка 
жыц ця ўпер шы ню вы праў ля ец ца са 
свай го пра він цый на га га рад ка... на 
ку рорт у Со чы. Але адзі но кай «дзяў-
чы не за трыц цаць» знай сці лю боў і 
ра зу мен не, якія ста нуць ас но вай ці-
ха га ся мей на га шчас ця, да лё ка не 
так прос та, як ёй ха це ла ся б. І ўсё 
ж — яна па спра буе. А ўсе тыя, хто за-
хоў вае ў ду шы цёп лыя ўспа мі ны пра 
80-я і ад па чы нак са вец кіх лю дзей у 
Со чы, ка то ры раз з за да валь нен нем 
па гля дзяць гэ ты фільм




