
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20. 4.20 М/ф «Джынг лі кі». 
(0+)
7.50, 4.45 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
8.10, 5.00 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.30 «Ера лаш». (6+)
9.20, 1.50 Се ры ял «Гэ та ка хан-
не». (16+).
10.20 Ка ме дыя «Клік: з пуль-
там па жыц ці». (12+).
12.25 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00, 2.40 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
14.00, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
15.10, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.40 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Іва но вы-Іва но-
вы-2». (16+).
21.10 Ка ме дыя «Іс пан ская анг-
лій ская». (12+).
0.00, 3.30 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля». (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, 23.30 На ві ны 
куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Дзі на Дур бін.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва му-
зей ная.
7.35 «Пра ві лы жыц ця».
8.05 «Сказ пра тое, як цар Пётр 
ара па жа ніў». Маст. фільм.
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.20 ХХ ста год дзе. «Тэ-
ат раль ныя су стрэ чы. Смеш ны 
вы па дак». 1992 г.
12.20 «Ге ній».
12.55 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
13.40 «Тра ян скі конь: міф ці 
рэ аль насць?» Дак. фільм.

14.30, 23.50 «Не яў клі да ва геа-
мет рыя Сяр гея Бар хі на». Дак. 
фільм.
15.10, 1.25 Фрай бург скі ба-
роч ны ар кестр. «Праў дзі вы 
Мо царт».
15.45 «О' Ген ры». Дак. фільм.
15.55 «Пя тае вы мя рэн не».
16.25 «2 Вер нік 2».
17.20 Дзень па мя ці Юрыя Га-
га ры на. «Зор ны вы бран нік». 
Дак. фільм.
18.45, 2.00 «Ад лі га». Дак. 
фільм.
20.05 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.15 Сту пе ні цы ві лі за цыі. «Ім-
пе ра тар скі па лац у Кі ё та. Пры-
га жосць, не пад улад ная ча су». 
Дак. фільм.
21.10 Да 150-год дзя з дня на-
ра джэн ня пісь мен ні ка. «Тры 
рэ ва лю цыі Мак сі ма Гор ка га». 
Дак. фільм.
21.50 «Дзя цін ства Гор ка га». 
Маст. фільм.
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Шы нок «13 крэс лаў». 
1968 год (12+).
7.10 «Гіс то рыя ад на го ўда ру па 
кар ку». Маст. фільм. (12+).
7.45, 8.50, 9.25, 11.45, 14.10, 
15.40, 17.00, 18.50, 20.45, 
21.40, 23.00, 2.50, 5.35 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
8.00 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 
«Рэт ра». 1981 год (12+).
9.40 Маст. фільм «Два гу са-
ры». (16+).
12.00 Маст. фільм «Адам жэ-
ніц ца на Еве». (16+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
16.00, 22.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Яны бы лі 
вы яз ны мі». 2007 год (16+).
19.10 Маст. фільм «Цы ган». 
1-я се рыя. (16+).
0.00 Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі ха і лам 
Уль я на вым. 1981 год. (12+).
1.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Фі нал 
1982 го да (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год (16+).

4.00 Маст. фільм «Ма ра». 
(12+).

2.30, 8.30 Скач кі на лы жах 
з трамп лі на. Ку бак све ту.
3.30, 6.30 Бія тлон. Ку бак све-
ту.
4.00, 7.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.15 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат Еў ро пы.
9.30 Фех та ван не. Се рыя Гран-
пры.
11.15 Алім пій скія гуль ні. «Ана-
то мія ві даў спор ту».
11.45 Алім пій скія гуль ні. «Ге роі 
бу ду чы ні».
12.15 Алім пій скія гуль ні. «Гон ка 
тэх на ло гій».
13.15 Сну кер. The Players 
Champіonshіp. Фі нал.
17.00 Ве ла спорт. Гент — Ве-
вель гем.
19.45 «Най леп шае з кон на га 
спор ту».
20.20 Watts.
22.15 «VІP-ло жа».
22.45 Фут бол. «ФІ ФА».
23.15 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
23.45 Ра лі. ERC. All Access.

1.15 Ча ты ры па коі. (18+).
3.00 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
3.20 Са мы леп шы та та. (16+).
5.10 Эль за і Фрэд. (12+).
7.15 Між анё лам і чор там. 
(16+).
9.20 Вы со кая мо да. (16+).
11.50 1 + 1. (16+).
14.00 Поў нае пе ра тва рэн не.
15.35 Імя. (16+).
17.40 Дроб ныя мах ля ры. (12+).
19.30 Ту пы і яшчэ ту пей шы-2. 
(16+).
21.30 Ха цеў бы я быць тут. 
(16+).
23.30 Ушчэнт. (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.10 «Док тар І...» (16+).

8.40, 19.00, 2.05 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.15, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.50, 18.00 «Сак рэ ты эк стра-
сэн саў» (16+).
12.45, 16.50 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.50, 5.10 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
14.50 «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў» (16+).
15.25 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.00 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.50 «Спра ва суд дзі Ка рэ лі-
най». Се ры ял (12+).
21.55 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).
22.50 «Гіс то рыі вы ра та ван ня» 
(16+).
23.25 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.15 «Кні га Ілая». Фан тас ты-
ка (16+).

6.10, 18.05 Бе ла снеж ка: помс-
та гно маў. (12+).
8.15 Спя вак на вя сел лі. (12+).
10.10 Усмеш ка Мо ны Лі зы. 
(12+).
12.25 Пі тэр Пэн. (12+).
14.35 Так сі-4. (12+).
16.20 Ка ра леў ства поў на га 
ме ся ца. (12+).
20.10 Марс ата куе! (12+).
22.15 Ча ла век, які змя ніў усё. 
(16+).
0.45 Іра цы я наль ны ча ла век. 
(18+).
2.30 Но вая эра Z. (16+).
4.20 Па ляў ні чыя на пры ві даў. 
(12+).

6.20 No Comment (16+).
8.30 Ча ты ры так сіс ты і са ба-
ка-2 (12+).
11.05 Са ба ка Паў ла ва.
12.35 Тай на ча ты рох прын цэс 
(0+).
14.25 Рус кая гуль ня (16+).
16.20, 4.20 Учо ра. Сён ня. На-
заўж ды. 1—2-я се рыі(12+).

18.10 Маск ва, я люб лю ця бе! 
(16+).
20.20 Па цы ен ты (16+).
22.10 Дзень вы ба раў (16+).
0.40 Па ляў ні чы-3. За бой ства 
дэ пу та та (16+).
2.35 Ма ра фон (12+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
6.50, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
7.40, 13.15 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
11.45, 16.30, 20.20 Аў та-SОS. 
(12+).
8.25 Ты та нік: за ключ нае сло-
ва. (16+).
10.00, 14.00 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай. (12+).
10.50, 14.50 Най ця жэй шы 
ў све це ра монт. (6+).
11.40, 16.25, 20.25, 0.55, 4.00 
Аў та-SОS. (12+).
12.25 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
15.40, 23.20 Не вя до мая пла не-
та Зям ля. (12+).
18.50, 22.45, 1.40 Зор ная раз-
мо ва. (16+).
19.35, 0.05, 2.30 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф. (16+).
4.45 Па ра нар маль нае. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі-
на та ры.
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на?
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
11.00 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-
ной.
18.00 Без раз важ ны Макс 
Гран дзі.
19.00, 5.30 У па го ні за кла сі-
кай.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман-
ка.
0.00 Раз бу раль нік.
2.00 Сак рэ ты пад зя мел ля.
2.55 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

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, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Ус ход — За хад» (16+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.45 «Дзень у вя лі кім го ра-
дзе».
14.45, 15.25 Се ры ял «Клан 
юве лі раў. Тай ны» (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 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
23.45 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.45 «Дзень спор ту».
0.55 Се ры ял «Дзя жур ны 
ўрач» (16+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.40 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.45 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.05, 17.35 Се ры ял «Ган на-
дэ тэк тыў» (16+).
12.15, 22.05 «Арол і рэш ка. 
Юбі лей ны» (16+).
13.15 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
14.15 «Біт ва са ло наў» (16+).
15.20, 23.05 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі» (16+).
16.15, 0.00 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.05 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.10 «Ба гі ня шо пін гу» (16+).
20.45 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Квас з ую на мі.
8.05, 12.00, 19.55 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.15 «Веч ны кліч». Маст. 
фільм. 1-я се рыя (12+).
9.30, 16.10 «Апош ні дзень». 
Юрый Га га рын (12+).
10.10 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці му зы ка знаў ца-фальк-
ла рыс та, за слу жа на га дзея ча 
мас тац тваў БССР Лі дзіі Му ха-
рын скай.
10.35, 16.55 «Пры дур кі». Ка ме-
дыя (12+).
12.55 Юбі лей ны кан цэрт ан самб-
ля на род най му зы кі «Бя се да».
14.25, 22.15 «Вы дат ныя авія кан-
струк та ры». Сяр гей Іль ю шын 
(12+).
15.10, 21.05 «Сям нац цаць імг-
нен няў вяс ны». Маст. фільм, 
за ключ ная се рыя (12+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Ку-
ха ны.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.55 «Май стры і ку мі ры». На-
род ная ар тыст ка Бе ла ру сі Бэ ла 
Ма су мян.

7.10 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ма я мі.
9.10 Час фут бо ла.
9.55 Кік на дзэ. Мер ка ван не.
10.25 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм-
пія  нат Еў ро пы. Муж чы ны. 56 кг. 
Фі нал.
12.15 Фак тар сі лы.
12.45 На шля ху да ЧС-2018. Ві-
дэа ча со піс.
13.20 Спорт-мікс.
13.30 Аг ня вы ру беж.
14.00 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Цю мень. Спрынт. Муж чы ны.
15.25 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Цю мень. Спрынт. Жан чы ны.
16.55 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя кан-
фе рэн цыя. 1/2 фі на лу. Сё мы матч. 
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
19.20, 23.10 Спорт-цэнтр.

19.30 Спорт-кадр.
20.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ма я мі. 
1/4 фі на лу.
21.10 Фут бол. Та ва рыс кі матч. 
Сла ве нія — Бе ла русь. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.20 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.

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 «На ша жыц цё».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.20, 13.10, 19.05 «Ня хай га во-
раць» (16+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Спарт клуб» (12+).
16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра опт».
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «За ла тая Ар да». 
(16+).
23.15 Се ры ял «А ў нас у два-
ры...» (12+).
1.10 «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 «NEXT». Се ры ял (16+).
9.15 «Да лё кія сва я кі» (16+).
9.40, 0.10 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Сле да кі» (16+).
11.05, 23.05 «Са мыя ша кі ру-
ючыя гі по тэ зы» (16+).
11.55, 17.55 «Гуль ні ў пад кід но-
га». Се ры ял (16+).
13.50, 20.15 «Стра лок». Се ры-
ял (16+).
15.20 «Гля дзець усім!» (16+).
15.40 «Ежа ба гоў» (16+).

16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
21.40 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
23.50 «Аў та па на ра ма» (12+).
0.55 «Пан тэ ра». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі (16+).

6.00, 16.15, 3.20 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра-2» (16+).
6.15, 8.05, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Бла гая кроў». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
14.00 «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+).
19.20 Се ры ял «Ле кі су праць 
стра ху». (16+).
22.55, 0.10 Маст. фільм «Сон ца-
круг» (12+).
0.00 На ві ны апоў на чы.
1.00 Маст. фільм «Сі бі рак» 
(16+).
2.50 «Ін шы свет» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35, 20.40 Се ры ял «Ад но 
жыц цё на два іх» (16+).
13.25 «Па кой сме ху» (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+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Ка мен-
ская» (16+).
0.15 «Прос тыя пы тан ні» з Яго рам 
Хрус та лё вым (12+).
0.35 «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+).
9.40, 23.10 «НЗ.by».

10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў» (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных» (16+).

13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-

нае зда рэн не.

14.05 Се ры ял «Прад чу ван не» 
(16+).
16.35, 19.45 Се ры ял «Бе ра га-
вая ахо ва» (16+).
21.15 Се ры ял «Шу берт» 
(16+).
23.30 «Вы ні кі дня».

0.00 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 16.10, 19.35, 21.00, 23.55 
«На двор'е».

7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 

(0+).

7.30, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Макс» (12+).
9.00, 19.40 Се ры ял «Які ма-
люе ве цер» (12+).
10.15 «Май стар-клас».

10.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 

(0+).

11.00 Дра ма «4.3.2.1» (16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Ка ме дыя «Пту шач ка на 
про ва дзе» (12+).
16.15 Для дзя цей «Ад каз вай-

ка» (0+).

16.20 «Мульт па рад».

17.00 «Сад і ага род».

17.20 Се ры ял «Гром у раі» 
(16+).
18.45 Се ры ял «Аба рон ца» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).

21.05 «Да вед нік па кра і нах 

і кан ты нен тах» (0+).

21.15 «Пра спорт».

21.25 Ба я вік «У ты ле во ра га» 
(12+).
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АНТАНТ

АЛЕЙ НАЯ 
ХЛУС НЯ

Тэ ле ві зій ная гуль ня «Раз-

маў ля ем па-бе ла рус ку» 

ў эфі ры тэ ле ка на ла «Бе ла-

русь 3» да кра са ві ка бу дзе 

іс ці ў паў то рах. Але ж, каб 

вы не пры пы ня лі ся ў вы-

ву чэн ні мо вы, ства раль ні кі 

пра гра мы пад рых та ва лі тлу-

ма чэн не ці ка вых бе ла рус кіх 

вы ра заў. Ці ве да е це вы, што 

а зна чае «хлус ня як алей — 

вый дзе на верх»?

Хлус ню мож на сме ла на зваць 

пер ша род ным гра хом ча ла ве чым. 

І як бы яна ні муд ра ге лі ла і ні ха ва-

ла ся, усё ад но, як свед чыць бе ла-

рус кая пры маў ка, вый дзе на верх. 

Ад па вед ных вы слоў яў ба га та ва 

ўсіх мо вах све ту. І, што ад мет на, 

шмат дзе хлус ні пры стаў ля юць 

но гі, пры чым ка рот кія. У ла ты шоў 

(у пе ра кла дзе) — у ма ны ка рот кія 

но гі. Лі та раль на тое ж са мае ў ал-

бан цаў: хлус ня ка рот кія но гі мае. Ра-

сія  не так са ма пры стаў ля юць хлус ні 

но гі: ложь на тараканьих нож ках 

ходит. Хлус ня, як і пру са кі, бы ла і 

па куль за ста ец ца паў сюль. Але, па 

на зі ран нях бе ла ру саў, на ват са мая 

бяс крыўд ная хлус ня, як той алей, 

заў сё ды вы хо дзіць на верх.

Для тых, хто раз ва жае пра 

свой удзел у тэ ле пра гра ме, на-

га да ем: каб стаць гуль ца мі, не-

аб ход на зай сці на сайт http://

tvrgomel.by або http://3belarus.

by і праз ба нер «Раз маў ля ем па-

бе ла рус ку» за поў ніць за яў ку на 

ка ман ду з трох ча ла век. Паў то-

ры вы пус каў тэ ле вік та ры ны — 

у ра ніш нім эфі ры «Бе ла русь 3» 

кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

На хва ліНа хва лі  

Ра дыё «Мір» 
зла дзі ла флэш моб 

у пад трым ку 
«со неч ных лю дзей»

Ак цыя «Lots of Socks», пры-

све ча ная Між на род на му дню 

ча ла ве ка з сін дро мам Даў-

на, пра во дзіц ца ў роз ных 

кра і нах све ту з 2006 го да. 

Ся род яе ўдзель ні каў шмат 

пуб ліч ных асоб — прэ зі дэнт 

Іс лан дыі Гвюд ні Ёў ха не сан, 

жон ка прэ зі дэн та Гру зіі Ма-

ка Чы чуа, па пу ляр ныя ар-

тыс ты і спарт сме ны. Сё ле та 

ўпер шы ню да іні цы я ты вы 

да лу чы ла ся і Бе ла русь.

Флэш моб, зла джа ны ра дыё 

«Мір», ад быў ся 21 са ка ві ка ў ад-

ным з ганд лё вых цэнт раў ста лі цы. 

Удзель ні кі ак цыі на дзе лі ка ля ро выя 

шкар пэт кі з роз ных пар, каб на са-

бе ад чуць, што зна чыць быць не 

та кім, як усе, і жыць пад піль най, 

час та ня доб рай, ува гай на ва коль-

ных. А ай чын ныя ме ды я пер со-

ны — фрыс тай ліст Ан тон Куш нір 

і тай бак сёр Ві таль Гур коў, эст рад-

ныя ар тыс ты і тэ ле вя ду чыя Ла ры са 

Гры ба лё ва, Тэа і Воль га Ры жы ка ва, 

гурт Da Vіncі, мас тач ка На дзя Бу ка 

і ін шыя ўлас ны мі ру ка мі рас пі са лі 

шкар пэт кі, якія ста лі пры за мі ў раз-

на стай ных кон кур сах.

Уз ня тая праб ле ма ак ту аль ная 

для ўся го све ту: на сён ня пры-

клад на адзін з 700 не маў лят на-

ра джа ец ца з сін дро мам Даў на, і 

гэ тыя ліч бы не за ле жаць ад ра сы, 

на цы я наль нас ці, са цы яль най пры-

на леж нас ці яго баць коў.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА




