
6.00, 12.40 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).
6.20 «Па спець за 24 га дзі ны» 
(16+).
7.20. 4.15 М/ф «Ску бі Ду». 
(0+)
7.50, 4.40 М/ф «Тры ка ты». 
(6+)
8.10, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
8.30, 4.00 «Ера лаш» (6+).
8.45 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(16+).
9.20, 20.00 Се ры ял «Ад ня на-
віс ці да ка хан ня» (16+).
10.25, 3.30 «Прос та кух ня» 
(16+).
11.00 «Шоу вы хад но га дня» 
(16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка» (12+).
15.10 Се ры ял «Кух ня-6» (16+).
16.15, 23.15 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
17.00 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі» (16+).
19.00 Се ры ял «Атэль «Эле он» 
(16+).
20.00 Се ры ял «Ад ня на віс ці да 
ка хан ня» (16+).
21.10 Ме лад ра ма «Жорст кія 
гуль ні». (16+).
0.00, 2.40 Се ры ял «Вы ўсе мя-
не пры во дзі це ў ша лен ства». 
(16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Ула дзі мір Ва ло дзін.
7.05 «Эфект ма тыль ка». Дак. 
се ры ял.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10 «Не бяс печ ны ўзрост». 
Маст. фільм.
9.40, 1.25 Су свет ныя скар бы.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».

11.10, 0.40 «Зям ля пад акі я-
нам». Дак. фільм.
12.10 «Мы — гра ма цеі!»
12.55 «Так, скі фы — мы!» Дак. 
фільм.
13.35, 20.45 «Уба чыць па ча так 
ча соў». Дак. фільм.
14.30 «Біб лей скі сю жэт».
15.10, 1.40 Мас коў скі дзяр жаў-
ны ака дэ міч ны сім фа ніч ны ар-
кестр пад кі раў ніц твам Паў ла 
Ко га на. Юбі лей ны кан цэрт.
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.
18.45 «Док тар Тра пез ні каў. 
Вы жыць, а не па мер ці...» Дак. 
фільм.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.35 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
22.20 «Пус тая ка ро на: вай на 
Пун со вай і Бе лай ру жы. Ген-
рых VІ». Се ры ял.
23.10 «Асмо лаў. Псі ха ло гія пе-
ра мен». Дак. фільм.
0.00 «Ка рэ ні на і я». Дак. 
фільм.
2.50 «Хрыс ці ян Гюй генс». Дак. 
фільм.

6.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
6.45, 12.45, 13.35, 19.00, 20.20, 
21.40, 23.00, 0.45, 2.10, 3.40 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
6.50 Пра гра ма «У ко ле сяб-
роў. Ула дзі мір Ві на кур». 1986 
год (12+).
8.05 Фільм-кан цэрт «Вя чэр нія 
ме ло дыі». 1985 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).
10.00 Маст. фільм «Міг уда чы» 
(16+).
11.10 «Му зыч ны рынг». Гурт 
«Рон до» і С. Мі на еў. 1989 год 
(12+).
12.00 Дак. фільм «Чым пах нуць 
гро шы?» (12+).
12.55 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым: «Ба га-
тыя і бед ныя». 1992 год (16+).
13.50 Пра гра ма «Вя сё лыя ра-
бя ты». 1985 год (12+).

15.00 Маст. фільм «Тран зіт» 
(16+).
17.05 «Му зыч ны рынг». Гурт 
«Своя игра» і С. Мі на еў. 
1989 год (12+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Паэ зія ан дэ-
граў нду». 2005 год (18+).
19.10 Маст. фільм «Ка пі тан Нэ-
ма». 1-я се рыя (16+).
20.45, 2.45 «Прэс-экс прэс». 
1993 год (16+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1977. 
4-я част ка. 2009 год (12+).
1.05 Маст. фільм «Ва ры янт 
«Аме га». 5-я се рыя (16+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).
5.05 «Му зыч ны рынг». Гурт 
«АукцЫ он» і гурт «Своя игра». 
1989 год (12+).

4.00, 6.00, 8.15, 22.00 Фут бол. 
Чэм пі я нат MLS.
5.00, 7.15, 9.30, 0.15 Ве ла спорт. 
«Джы ра д'І та лія».
10.00 Тэ ніс. Australіan Open.
11.00, 14.00, 17.00, 18.30 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос». Ква лі фі ка цыя.
13.00, 17.30, 21.20, 2.30 Аў та-
гон кі. WTCR.
21.00 Тэ ніс. «Рых туй ся да «Ра-
лан Га рос».
1.30 Watts.
1.45 Аў та гон кі. Фор му ла E.

0.20 Як снег на га ла ву. (16+).
2.10 Дом з па ра нар маль ны мі 
з'я ва мі. (16+).
3.45 Дом з па ра нар маль ны мі 
з'я ва мі-2. (18+).
5.20 З 5 да 7. Час па лю боў ні-
каў. (16+).
7.10 Вя лі кае вя сел ле. (16+).
8.45 Маё вя лі кае грэ час кае ле-
та. (16+).
10.30 Як украс ці брыль янт. (16+).
12.15 Ка хан не і ін шыя ка та-
стро фы. (12+).
14.00 Мідл тан. (16+).
15.55 Мах ля ры. (16+).
17.45 Без па чуц цяў. (16+).

19.30 Ма ла ві та. (16+).
21.35 Фор му ла 51. (16+).
23.20 Ад на клас ні цы. (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.55 «10 са мых» (16+).
8.25 «Док тар І...» (16+).
8.55, 18.55, 1.30 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.35, 3.05 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.10 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.40 «Без пад ма ну» (16+).
13.30 «Парт рэт дру гой жон кі». 
Ме лад ра ма (12+).
15.20 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).
16.15 «Мой ге рой» (12+).
17.05 «Раз ві тан не» (16+).
18.00 «Мо да з ры зы кай для 
жыц ця». Дак. фільм (12+).
20.45 «Ды ле тант». Дэ тэк тыў 
(12+).
21.45 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).
22.40, 4.35 «Уся Праў да» (16+).
23.10 «Грань». Се ры ял (16+).
0.00 «Брыль ян та вы па лі цэй-
скі». Ка ме дыя (12+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» (12+).

6.10, 15.50 Шан хай скія ры ца-
ры. (12+).
8.30 Вя сель ны пя рэ па лах. 
(12+).
10.40 Ір жа і кост ка. (16+).
13.10 Ле ген ды во се ні. (16+).
18.10 Тру сі ная на ра. (16+).
20.10 Пры ві тан не, Джу лі! 
(16+).
22.00 Рым скія спат кан ні. (16+).
23.50 Зільс-Ма рыя. (18+).
2.20 Афе ра па-анг лій ску. (18+).
4.10 Сэр ца ед. (16+).

6.20 Граф Ман тэ нег ра (12+).
8.30 Цём ны свет: раў на ва га 
(12+).
10.30 Кам пен са цыя (16+).

12.20 Якая цу доў ная гуль ня 
(12+).
14.20 Пра што га во раць муж-
чы ны. Пра цяг (16+).
16.20, 4.20 Пля мяш ка. (12+).
18.20 Апош ні за бой (16+).
20.20 Лю бовь-мор ковь (12+).
22.25 Іва но вы (12+).
0.20 Ра ка выя яй кі (18+).
2.35 Вы кру та сы (12+).

6.00, 14.50 Цу ды ін жы не рыі. 
(12+).
6.50, 10.10 Зо на бу даў ніц тва. 
(12+).
7.15 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.40, 13.20 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.30, 11.45, 16.20, 20.25 Аў та-
SOS. (12+).
9.20 Не вя до мая пла не та зям-
ля. (12+).
11.00 Дзі кі ту нец. (16+).
14.05 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
15.35, 19.40, 0.25, 2.50 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (16+).
17.10, 21.10, 1.10, 4.25 Ге ній: 
Пі ка са. (16+).
18.55 Ува рван не на Зям лю. 
(16+).
22.50, 2.05 Гіс то рыя Га ры: ча-
ты ры вя сел лі і ад но па ха ван не. 
(12+).
23.40 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
5.15 Най ця жэй шы ў све це ра-
монт. (6+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры.
9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та ўстро-
е на?
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на рэ лік віі.
11.00 Вы жыць ра зам.
14.00, 7.10 Вы жы ван не без ку-
пюр.
18.00, 6.20 Хут кія і гуч ныя.
20.00 За ла тая лі ха ман ка.
0.00 Біт ва за не ру хо масць.
1.00 Тур ба ду эт.
2.00, 5.30 Са ма гон шчы кі.
2.55 Ву ліч ная на ву ка.

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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 «Зо на Х». 
(16+).
9.10 «Га лоў ны эфір».
10.15, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Ла бі рын ты» (16+).
12.40, 13.05, 14.35, 15.25 Ме-
лад ра ма «Як зму чыць па лю-
боў ні цу за 7 дзён». (16+).
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 Се ры ял «След» (16+).
23.45 Арэ на.
0.45 «Дзень спор ту».

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 18.40, 22.00 Тэ ле ба ро-
метр.
9.30, 20.00 Се ры ял «Зра зу-
мець. Да ра ваць». (16+).
10.30 Ка пей ка ў ка пей ку. 
(12+).
11.00 Ка мень, на жні цы, па пе-
ра. (16+).
11.35, 22.10 «Спат кан не з бу ду-
чы няй». (16+).
12.35 «Свет на вы ва рат. Не-
пал». (16+).
13.35 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 
(0+).
14.50 Ані ма цый ны фільм 
«Прын цэ са і жа ба». (0+).
16.30 Фан тас ты ка «Трон: 
спад чы на». (12+).
19.15 Су пер ла то.
21.00 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
22.05 КЕ НО.
23.05 Ха дзі сю ды і тан цуй.
23.10 «Ан жа лі ка». Сіт кам. 
1—2-я се рыі. (16+).
0.10 Сыг рай мя не, ка лі змо жаш. 
(12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Пер нік з ма кам.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 Гэ ты дзень.
8.25 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
9.20, 17.55 «На ву ка ма нія» (6+).
9.50 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.15, 17.35 «Лю боў Па лі шчук. 
Жорст кае тан га». Дак. фільм 
(12+).
10.50, 16.30 «Толь кі ў мю зік-
хо ле». Мю зікл (12+).
12.50 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
На ва гру дак (6+).
13.20 «На пе рад у мі ну лае».
13.45 «Бе ла русь як пес ня». Вік-
тар Ву я чыч.
14.10, 22.45 «Ста лін град. Пе ра-
мо га, якая змя ні ла свет». «На 
Бер лін!» (12+).
14.50, 21.05 «Лёс ча ла ве ка». 
Дра ма (12+).
18.15 «Вер ныя сяб ры». Ка ме-
дыя (12+).
20.10 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Яў ген Кол чаў.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.20 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці мас та ка Мі ха і ла Даў гя-
лы.

7.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
Матч за 3-е мес ца.
9.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
Дзён нік.
9.35 Вы ні кі тыд ня.
10.15 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
11.00 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
Фі нал.
13.25 Тэ ніс. Тур нір WTА. Рым. 
Фі нал.
15.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
15.50 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFС.
17.55 Час фут бо ла.
18.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Ві-
цебск» — «Тар пе да-Бе лАЗ» 
(Жо дзі на). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)

20.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Го-
мель» — «Нё ман» (Грод на). (У 
пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.40 На столь ны тэ ніс. Ква лі-
фі ка цыя ка манд на га ЧЕ-2019. 
Жан чы ны. Бе ла русь — Шве-
цыя.

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.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Кон ту ры».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» 
(12+).
12.25, 13.10 Се ры ял «Лік ві да-
цыя» (16+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ле ген ды цыр ка» (12+).
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 «На ша жыц цё».
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Прак ты ка» 
(12+).
23.00 «Спарт клуб» (12+).
23.30 Се ры ял «Аса біс тыя аб-
ста ві ны» (16+).
1.25 «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».
9.00 «Ты дзень».
10.00 «Ты дзень спор ту».
10.40 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
11.15 «Сле да кі» (16+).
11.45 «Дэ парт амент». Се ры-
ял (16+).

13.50 Фан тас ты ка «Эк ві ліб ры-
ум» (16+).
15.35 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Вя лі кі го рад».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.45 «Пра він цы я лы». Се ры-
ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Ба ец. На ра джэн не ле-
ген ды». Се ры ял (16+).
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
23.45 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).

6.00, 8.05, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«У вас бу дзе дзі ця» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
14.00, 4.15 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.10, 2.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Джа май ка» 
(12+).
23.00, 0.10 Маст. фільм «Са мы 
леп шы ве чар» (16+).
1.00 «Гуль ня ў кі но» (12+).
1.55 «Ін шы свет» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
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+).
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 «Ся дзел ка». 
(12+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (12+).
0.25 «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+).
7.50, 8.10 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.45 «За гран ню».
10.20 Маст. фільм «Чор ны го-
рад». (16+).
12.05 «Ча кай мя не». (12+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Ляс нік». (16+).
16.35 Се ры ял «Па соль ства». 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
21.20 Се ры ял «Спра ва го на-
ру». (16+).
23.10 «НЗ.bу».
23.30 «Вы ні кі дня».
0.00 Се ры ял «Свед кі». (16+).

7.00, 15.55, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.00 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.10 Се ры ял «Макс» (16+).
9.00, 19.45 Се ры ял «Ім пе ра-
тры ца Кі» (16+).
10.05 Ба я вік «Лі цэн зія на за-
бой ства» (12+).
12.20 «Сад і ага род».
12.30 Се ры ял «Ка хан не цу-
доў нае» (16+).
14.15 Дэ тэк тыў «Са му рай» 
(16+).
16.00 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.05 «Мульт па рад» (0+).
16.30 «Зда роўе».
17.20 Се ры ял «Анё лы» (16+).
18.50 Се ры ял «Спра вяд лі вая 
спра ва» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Ка ме дыя «За лі ко вы вы-
клад чык» (16+).

Панядзелак, 
21 мая

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5
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КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно
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АНТАНТ

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі  

У ГЛЫ БІ НЯХ 
ПА ЧУЦ ЦЯЎ
«ДОБ РЫЯ НА МЕ РЫ»

«Бе ла русь 1», з 24 мая

За мож ная сям'я Фір са вых — 

фак тыч на гас па да ры пра він цый-

на га га рад ка За азер ска. Баць ка 

ся мей ства на са мрэч лю біць ма лую 

ра дзі му і не да зва ляе вя лі кім гра-

шам са пса ваць ся бе. Ад нак ма тэ-

ры яль ныя да бро ты не пры но сяць 

шчас ця яго ным дзе цям.

Ста рэй шы сын, Ся мён, фак тыч-

на вы ку піў сва бо ду сва ёй ка ха най 

Ін гі — тан цор кі з нач но га клу ба. 

Ад нак тая так і не змаг ла па ка хаць 

му жа і знай шла адзі нае су ця шэн-

не ва ўро ках тан цаў для школь ні-

каў. Муж ся рэд няй дач кі На та шы 

ака заў ся ал ка го лі кам і ама та рам 

аза ртных гуль няў, чые пры го ды 

пе ра шка джа юць на ват яе ма ця-

рын ска му шчас цю. Ма лод шая дач-

ка Юля, спе шча ная баць кам, пры-

звы ча і ла ся атрым лі ваць усё, што 

па жа дае, — і ад ной чы па жа да ла 

сэр ца пры ез джа га ар хі тэк та ра. 

А той вы пад ко ва і ўза ем на за ка-

хаў ся ў жон ку ста рэй ша га бра та... 

Сло вам, атры маў ся за блы та ны 

ме лад ра ма тыч ны шмат кут нік — 

даў жы нёй у 20 се рый.

«СА БА КА НА СЕ НЕ»

«Бе ла русь 3», 26 мая

Му зыч на-ка ме дый ны двух се-

рый ны эк скурс у XVІІ ста год дзе, 

Іс па нію ча соў Ло пэ дэ Ве га. Пры-

свя ча ец ца ўсім тым, хто ша нуе 

са вец кую сі не ма тэ ку і пя шчот на 

лю біць за гад ка вую ўсмеш ку Це ра-

ха вай, ву сы ма ла до га Ба яр ска га і 

сма ля ныя ку ча ры Джы гар ха ня на.

«СПАТ КАН НЕ ДЛЯ МА МЫ»

«Бе ла русь 2», з 27 мая

Ра ман тыч нае рэ алі ці-шоу, якое 

стар туе на на ступ ным тыд ні ў эфі-

ры ма ла дзёж на га тэ ле ка на ла, за-

сна ва на на су ро вых рэа лі ях. Спра-

ва ў тым, што яго га лоў ныя ўдзель-

ні кі — адзі но кія ма мы з дзець мі.

Па вод ле ўмоў пра ек та, у кож-

ным з 20 вы пус каў за ўва гу ўдзель-

ні цы бу дуць спа бор ні чаць не каль кі 

прэ тэн дэн таў. Ад нак толь кі двое з 

іх атры ма юць маг чы масць за пра-

сіць ге ра і ню на спат кан не, пры чым 

тых, хто вар ты ра ман тыч най су-

стрэ чы, вы зна ча юць... дзе ці. Так, у 

пер шай пра гра ме аса біс тае шчас-

це па спра буе ад шу каць ды рэк тар 

па мар ке тын гу Іры на, а яе дач-

ка-пад ле так Ад элі на па ве ся ліц ца 

на поў ні цу, пры дум ля ю чы вы пра-

ба ван ні для кан ды да таў у по шу ку 

са ма га-са ма га... Чым скон чыц ца 

гэ та зна ём ства і ці ўхва ліць ма ці 

вы бар дач кі? У тым, улас на ка жу-

чы, і цы мус рэ алі ці-шоу!


