
Ну і ну!Ну і ну!  

КІНЬ СЯ КЕ РУ 
Ў БЫ ЛО ГА 
СУ ЖЭН ЦА

Кі дан не ся ке ры ста ла па пу ляр-
най за ба вай на ве ча рын ках з 
на го ды раз во ду.

Пра гэ та вы дан ню Wаshіngtоnіаn 
рас ка за ла Ме ла ні Сент-Амур, ме не-
джар клу ба Bаd Ахе Thrоwіng. Па-
вод ле яе слоў, пас ля раз во ду лю дзі 
пры вод зяць у клуб сяб роў, каб ра-
зам з імі «вы пус ціць па ру». Ня рэд ка 
яны кі да юць ся ке ру ў парт рэт бы ло га 
му жа або жон кі ці ў ін шыя зна ка выя 
рэ чы. «У нас бы ла ад на жан чы на, 
якая пры нес ла сваю вя сель ную су-
кен ку, — сцвяр джае Сент-Амур. — А 
ін шы клі ент зра біў мі шэн ню туф лі 
бы лой жон кі».

Пе рад па чат кам ін струк тар па-
каз вае ўдзель ні кам, як ка рыс тац ца 
ся ке ра мі ва гой у 1 і 2,3 кі ла гра ма. 
Па вод ле слоў Сент-Амур, муж чы-
ны спраў ля юц ца з за да чай горш, 
чым жан чы ны, якія скла да юць 60 % 
на вед валь ні каў клу ба. «Жан чы ны 
пры слу хоў ва юц ца да ін струк та-
раў, — ка жа яна. — А муж чы ны пры-
хо дзяць і па чы на юць: «Да вай-да вай, 
тлу ма чэн ні не па трэб ныя».

Лі чыц ца, што за ба ву пры ду ма лі 
ка над скія ле са ру бы ў дру гой па ло ве 
ХІХ ста год дзя. 

$1,5 МЛН 
НА ТЭС ТА ВАН НІ 

ПА МА ДЫ
Кі тай скі б'ю ці-бло гер (ула-
даль нік аса біс та га бло га на тэ-
му мо ды і пры га жос ці) Лі Цзя-
ці, які тэс туе губ ную па ма ду на 
ка мер цый най плат фор ме, за 
2017 год за ра біў 10 міль ё наў 
юа няў, што па бя гу чым кур се 
скла дае ка ля паў та ра міль ё на 
до ла раў, пі ша Сhіnа Dаіlу.

Цзя ці тэс-
та ваў на са-
бе больш 
за 300 ві даў 
па ма ды што-
дзень. Яго 
што дзён ныя 
транс ля цыі 
доў жы лі ся па сем га дзін з пе ра ры ва мі 
толь кі на тое, каб па піць ва ды і пе ра-
ку сіць. Фа на ты пра зва лі бло ге ра «ка-
ра лём па ма ды» або «бра там з жа лез-
ны мі вус на мі». Ад зна ча ец ца, што ў ад-
роз нен не ад жан чын — б'ю ці-бло ге раў, 
якія га то выя тэс та ваць не больш за 
тры па ма ды за раз, па коль кі боль шая 
коль касць мо жа траў мі ра ваць вус ны, 
Лі мо жа спра ба ваць па 380 штук што-
дзень. Па вод ле слоў Цзя ці, ён да па ма-
гае пры хіль ні кам куп ляць най леп шыя 
пра дук ты па ніз кай ца не. 

У ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІІ 
НЕ ХА ПАЕ ГО ЛЫХ 

ДВА РЭЦ КІХ
Кам па нія Butlеrs wіth Bums 
па скар дзі ла ся на не да хоп у 
кра і не мус ку ліс тых муж чын, 
якія жа да юць пра ца ваць аго-
ле ны мі два рэц кі мі, па ве дам-
ляе вы дан не Kеnt Lіvе.

«На на шых мус ку ліс тых два рэц кіх 
ве лі зар ны по пыт на дзя воч ні ках, ве-
ча рын ках з на го ды дзён на ра джэн ня 
і кар па ра тыў ных ме ра пры ем ствах па 
ўсёй кра і не. Ад нак не да хоп хлоп цаў 
у Вя лі ка бры та ніі пе ра тва ра ец ца ў вя-
лі кую праб ле му», — ка жа ды рэк тар 
кам па ніі Дэн Хар лі. Аго ле ныя два-
рэц кія па да юць на поі і ка на пэ пад час 
ве ча ры нак, а так са ма за баў ля юць 
гас цей. Не лі ча чы фар ту ха, каў ня-
ра, аб шэ вак і галь шту ка-ба бач кі, на 
іх ня ма адзен ня. Пас ля на ву чан ня 
муж чы ны, якія пра цу юць у кам па ніі, 
атрым лі ва юць ад 35 да 70 фун таў 
стэр лін гаў за ме ра пры ем ствы пра-
цяг лас цю ад га дзі ны да трох.

7.05 Се ры ял «Сва ты-5» (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал». (12+).
9.45 «Ка роб ка пе ра дач» (12+).
10.25 «На род ная ра ні ца» (6+).
11.05 «Ва кол пла не ты».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
13.10, 15.30 Ме лад ра ма «Адзін-
адзі нют кі і на заў сё ды» (16+).
15.15 «Твой го рад».
17.10 Ме лад ра ма «Мой най-
леп шы во раг» (16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Су праць-
ста ян не» (16+).

6.55 Фільм-каз ка «За ча ра ва-
ная» (12+).
8.35, 20.05 «Тэ ле ба ро метр».
8.40 «Свет на вы ва рат» (16+).
9.25 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
10.00 «На на жах» (16+).
11.00 «Біт ва са ло наў» (16+).
11.55, 21.00 «Па нен ка-ся лян-
ка» (16+).
12.55 «Іко на сты лю» (16+).
13.50 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» 
(0+).
15.00 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
15.55 Фан тас ты ка «Вар та выя 
Га лак ты кі» (12+).
17.55 «Біт ва эк стра сэн саў. 
16-ы се зон» (16+).
20.40 «Два руб лі» (12+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».
22.05 Дра ма «Із гой» (12+).
0.30 «ЛавЛавСаr» (16+).

7.35, 20.15 «Свя ты ні Бе ла ру сі». 
Кас цёл Уне баў зяц ця Най свя цей-
шай Пан ны Ма рыі (г. Мі ё ры).

8.00, 13.15, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 13.30, 20.30 «Гэ ты 
дзень».
8.20 «Не вы пус кай з-пад ува-
гі». Маст. фільм (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.25 «Май стры і ку мі ры». На-
род ная ар тыст ка Бе ла ру сі Яд-
ві га Па плаў ская.
12.20 «Знак лё су». Дак. фільм 
па мя ці кі на рэ жы сё ра, на род-
на га ар тыс та БССР Мі ха і ла 
Пта шу ка.
13.35 «Лю бі це кож нае ім гнен-
не». Юбі лей ны кан цэрт за слу-
жа най ар тыст кі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Над зеі Мі ку ліч.
15.15 «Ле ген ды бе ла рус кай 
эст ра ды». На дзея Мі ку ліч. 
«Дзяў чы на з гі та рай».
15.45 «Бе ла русь як пес ня». 
Свят ла на Да ні люк.
16.15 «Чар на мо рач ка». Ка ме-
дыя (12+).
17.35 «Веч ны кліч». Маст. 
фільм. Фільм дру гі (12+).
18.40 «Ха та на ха ту».
19.35 «Апош ні дзень». Аляк-
сандр Па ра хаў шчы коў (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Тры вож ны ме сяц ве-
ра сень». Маст. фільм (12+).
22.35 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці кі на рэ жы сё ра, на род-
на га ар тыс та БССР Мі ха і ла 
Пта шу ка.

8.00 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Гон ка пе ра сле ду. Муж чы-
ны.
8.50 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Гон ка пе ра сле ду. Жан чы-
ны.
9.45, 12.40 Спорт-мікс.
9.55 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
10.40 Дзю до. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі.
12.50 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. 1/2 фі на лу.
14.25 Трэ ні ро вач ны дзень.
14.55 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Су пер мікс.
15.55 Гуль ні «на вы раст».
16.25 Піт-стоп.

16.55 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Зме ша ная эс та фе та.
18.15 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. ВЭФ (Ры га) — «Цмо кі-
Мінск». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
19.45 Спорт-цэнтр.
19.55 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Матч за 3-е мес ца. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.40 Пра спорт. Вы ні кі тыд-
ня.
22.25 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Фі нал. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.10 Ка ме дыя «Ба ла мут» 
(12+).
8.40 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «На наш густ» (12+).
10.05 «У гос ці па ра ні цах» 
(12+).
10.50 «Да ра гая пе ра Да ча» 
(12+).
11.25 Маст. фільм «Па ся мей-
ных аб ста ві нах» (12+).
13.45 «На дзея Ру мян ца ва. Ад-
на з дзяў чат» (12+).
14.40 Ка ме дыя «Ка ра ле ва 
бен за ка лон кі» (12+).
16.20 «Ера лаш» (6+).
16.45 «Аф фтар жжот» (16+).
18.30 «Ста рэй шы за ўсіх!» 
(6+).
20.00 «Кон ту ры».
21.05 «КВЗ-2018». Со чы 
(16+).
23.05 Дра ма «Па ла та № 6» 
(16+).

6.35 «Сту дэн ты». Се ры ял 
(16+).
8.15 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.35, 16.00 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
9.00 Тры лер «Час рас пла ты» 
(12+).
11.00 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).

11.40 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40, 23.15 «Учас так лей-
тэ нан та Ка чу ры». Се ры ял 
(16+).
15.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.55 Фан тас ты ка «Транс-
фор ме ры-3: цём ны бок Ме-
ся ца» (12+).
19.30 «Ты дзень».
20.25 Дра ма «Зла ві мя не, ка лі 
змо жаш» (12+).
22.45 «Ты дзень спор ту».
1.00 «Соль». Му зыч нае шоу 
(16+).
1.55 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду» (6+).
6.10, 7.30, 9.20 М/ф (0+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
8.20 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.50 «Яшчэ тан ней» (12+).
9.30 «Да сту кац ца да зор кі» 
(12+).
10.00, 16.00 На ві ны.
10.15, 16.15, 20.00 Се ры ял 
«Атрад» (16+).
19.00 «Ра зам».
2.55 Се ры ял «АСА» (16+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.30 Маст. фільм «Ча ка ец ца 
ўра ган ны ве цер». (16+).
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та». 
(16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.15 Маст. фільм «Таб лет ка 
ад слёз». (12+).
16.00 «Смя яц ца да зва ля ец ца». 
(16+).
18.20 Маст. фільм «Ала ў по-
шу ках Алы». (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
22.30 «Вя лі кая опе ра». (12+).

0.30 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.25 «Аст рап раг ноз».
6.30 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён-
ня.
8.20 «Ад ной чы...» (16+).
8.55 «Іх но ра вы». (0+).
9.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча». 
(16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі». (12+).
11.55 «Дач ны ад каз». (0+).
13.20 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.15 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+).
18.00 «Но выя рус кія сен са-
цыі». (16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 Ты не па ве рыш! (16+).
21.00 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
22.35 Тры лер «Дру гое ды-
хан не». (16+).

9.00, 15.15, 18.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
11.00 Ка ме дыя «Ас з асаў» 
(12+).
12.45 Пры го ды «Ча ла век з 
Рыа» (12+).
14.45 «Су пер кні га» (0+).
15.20 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
15.25 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Маст. фільм «Том Со ер» 
(12+).
17.15 «Мульт па рад».
17.55 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
18.45 Дра ма «Не да ра ва ная» 
(0+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Тры лер «Ззян не» (16+).

6.00, 2.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 «Асця рож на: дзе ці!» (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
9.20, 3.20 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
9.40, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (6+)
10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
10.30, 2.30 «Ера лаш». (6+).
11.30 «Дзі ця чы КВЗ». (6+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
13.00 Се ры ял «Веч ны вод-
пуск». (16+).
15.00 Фан тас ты ка «Су пер 8». 
(12+).
17.00 Ані ма цый ны фільм «Ма-
да гас кар-2». (0+).
18.30, 22.20 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
20.20 Фан тас ты ка «Кі док коб-
ры-2». (12+).
23.00 «Міль ё ны ў сет цы». (16+).
0.00 «Кі но ў дэ та лях». (16+).
0.50 Се ры ял «Та та вы доч кі». 
(12+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 «Свя ты ні хрыс ці ян ска га 
све ту». «Цяр но вы вя нец».
7.05 «Цырк». Маст. фільм.
8.35 «Уся спра ва ў ка пе лю шы». 
«Ле та ў Му мі-до ле». «У Му мі-
дол пры хо дзіць во сень». «Тры 
сі нія-сі нія во зе ры ма лі на ва га 
ко ле ру...» М/ф.
9.40 «Звы чай ны кан цэрт».
10.10 «Мы — гра ма цеі!»
10.50 «Вы пра ба ван не вер нас-
ці». Маст. фільм.
12.40 «Што ра біць?»
13.30, 0.45 «На сель ні кі ба лот». 
Дак. фільм.
14.20 «Шэ дэў ры су свет на га му-
зыч на га тэ ат ра». «Сон». Фільм-
ба лет Жан-Крыс та фа Мая.
16.10 «Ка рам зін. Пра вер ка ча-
сам». Дак. се ры ял.

16.40 Па сля дах тай ны. «Ёга — 
шлях са ма па знан ня».
17.30 «Пеш шу...» Аст ра хань 
лі та ра тур ная.
18.00 «На Му рам скай да рож-
цы...» Маст. фільм.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 Юрый Баш мет. Юбі лей ны 
кан цэрт у КЗЧ.
22.45 «Культ кі но». «Цяж кія 
дзе ці». Маст. фільм.
1.40 «Шу каль ні кі». «Тай ны Ля-
фор таў ска га па ла ца».
2.25 «Хар мо ні ум». «Пад кі дыш». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1969. 
1-я част ка. 2011 год (16+).
7.00, 8.45, 9.40, 11.00, 17.15, 
19.00, 20.45, 23.35, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.30 Маст. фільм «Не сыш лі ся 
ха рак та ра мі» (16+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
11.55 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Эду ар дам 
Лі мо на вым. 1992 год (16+).
12.55 «По гляд. Пе ра ва рот». 
1991 год (16+).
14.00 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым: «Пры-
ват ная ўлас насць (Пры ва ты-
за цыя)». 1992 год (16+).
14.40 Дак. фільм «Су стрэ ча з 
Са лжа ні цы ным» (16+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Поз няя су-
стрэ ча» (16+).
17.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі» 
(16+).
18.00 Маст. фільм «Ва сі лі са 
Пры го жая» (6+).
19.20 «Ва кол сме ху». 1981 год 
(12+).
21.00 Маст. фільм «Га рад скія 
пад ра бяз нас ці» («Ка хан не з 
пры ві ле я мі») (16+).
0.00 Маст. фільм «Адам жэ ніц-
ца з Евай» (12+).
2.10 «Кан цэрт То та Ку туньё» 
1985 год (12+).

4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
5.40 Маст. фільм «Уда ча» 
(16+).

3.30, 7.00 Тэ ніс. Australіan Open. 
Жан чы ны. Фі нал.
5.00, 10.00 Тэ ніс. Australіan 
Open.
8.00 Тэ ніс. Australіan Open. 
Мікст. Фі нал.
11.15 Тэ ніс. «Гейм, Шэт і Матс»-
эк стра.
11.30, 23.05, 2.00 Тэ ніс. Australіan 
Open. Муж чы ны. Фі нал.
14.45, 0.15 Тэ ніс. «Гейм, Шэт 
і Матс».
15.00, 17.15 Лыж нае двая бор-
ства. Ку бак све ту.
15.30, 19.45 Гор ныя лы жы. 
Ку бак све ту.
16.30 Лыж ныя гон кі. Ку бак све-
ту.
18.15, 2.45 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
20.15 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«Пункт на зна чэн ня».
20.45 Аў та- і мо та спорт.
0.30 Ве ла спорт (трэк). «Шэсць 
дзён Бер лі на».
1.45 Watts.

0.55 Ка ме дыя «Піў ная лі га». 
(16+).
2.45 Ка ме дыя «Гі ган тык». (16+).
4.40 Пры го ды «Сар дэч на за-
пра ша ем у джунг лі». (12+).
6.20 Ка ме дыя «На ві ны з пла не-
ты Марс». (16+).
8.20 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў». (12+).
10.15 Ка ме дыя «Укра дзі маю 
жон ку». (16+).
12.05 Ка ме дыя «Гэ ты ня спраў-
ны мо мант». (16+).
14.00 Ка ме дыя «До ля анё лаў». 
(12+).
16.00 Ка ме дыя «Су пер Брыс». 
(12+).
17.45 Ба я вік «Ва са бі». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Авеч ка До лі бы-
ла злая і ра на па мер ла». (6+).

21.45 Ка ме дыя «Эва лю цыя». 
(12+).
23.40 Пры го ды «Джунг лі». (6+).

6.00 М/ф (6+).
10.10 «Па нен ка і ку лі нар» (12+).
10.45, 1.25 «Твой свет». 
Се ры ял (16+).
14.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).
15.30 «Спад чы на са вец кіх 
мілья  не раў». Дак. фільм (12+).
16.20 «Ве ра ні ка не хо ча па мі-
раць». Се ры ял (16+).
19.40 «Без пад ма ну» (16+).
20.35 «Троя». Дра ма (16+).
23.25 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
0.00 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
4.40 «Авія ка та стро фы. Пункт 
не зва ро ту» (16+).

6.10, 13.30 Дра ку ла (16+).
8.45 Знік нен не Эле а нор Рыг бі 
(16+).
11.10 Ін ша пла не ця нін (6+).
16.05 Дзён нік па ка ёў кі (16+).
18.10 Эван Усё ма гут ны (12+).
20.10 Мас ка Зо ра (12+).
22.50 Жон ка аст ра наў та (16+).
1.00 Вя лі кі куш (16+).
3.05 Воб лач ны ат лас (16+).

6.20 Лю бовь-мор ковь-2 (12+).
8.10 Тэ лі і То лі (12+).
9.40 Шпі ён (16+).
11.45 Дзю ба-Дзю ба (16+).
14.20 Лас ка вы май (16+).
16.35 Пят ні ца (16+).
18.20 Ге тэ ры ма ё ра Са ка ло ва. 
5—6-я се рыі (16+).
20.20 Лю бовь-мор ковь-3 
(12+).
22.20 28 пан фі лаў цаў (12+).
0.40 Вы пуск ны (18 +).
2.25 Вы соц кі. Дзя куй, што жы-
вы (16+).
4.35 Ча ла век у фу та ра ле, ча ла век 
у па лі то і ча ла век у фра ку (12+).

6.00, 8.20, 14.05, 5.10 На ву ко-
выя не да рэ чнас ці. (12+).
8.40, 14.55 Асу шы лі Вя лі кія 
Азё ры. (12+).
9.30, 15.40, 17.15 Аў та-SOS. 
(12+).
10.15, 16.25 Ша ша праз пек-
ла. (12+).
11.00 Ле дзя ная да ро га. (12+).
11.45, 4.20 Па ча так. (16+).
12.35 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).
13.20 Зай маль ная на ву ка. (12+).
18.00, 22.00, 23.30 Гіс то рыя пра 
нас. (16+).
18.50 Ска ну ю чы час. (12+).
21.10 Аста на: го рад бу ду чы ні. 
(12+).
22.45 Ра сій скія сак рэт ныя 
ма тэ ры я лы. (16+).
0.20 Пра рыў. (12+).
1.10 Дзіў ная Дру гая су свет ная. 
(16+).
1.55 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
3.30 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).

8.00 Ку бін скі хром. (12+).
11.00, 7.10 Што маг ло пай сці не 
так? (16+).
12.00 Кас міч ныя НЗ. (12+).
13.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
14.00, 16.30 Май стры па тар га-
вац ца. (12+).
17.00 Хут кія і гуч ныя. (16+).
18.00, 0.00 Га раж ны ра монт. 
(12+).
19.00 На краі Аляс кі. (16+).
20.00, 2.00 Ма хі на та ры. (12+).
23.00 Аляс ка: апош ні ру беж. 
(16+).
1.00 Пры ро джа ныя ме ха ні кі. 
(12+).
2.55 Ме та ла лом шчы кі. (16+).
3.50 Ка ра лі гру за ві коў. (16+).
4.40, 6.45 Як гэ та ўстро е на? 
(12+).

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

АНТАНТ

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

Нядзеля, 
28 студзеня

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
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