
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, 0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 23.55 «Зо на 
Х». (16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Двай ная су цэль ная». 
(16+).
12.35, 14.30, 15.25 Ме лад ра-
ма «Мой най леп шы во раг». 
(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. (6+).
22.05 Се ры ял «След». (16+).
23.35 Арэ на.
0.30 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.05, 20.50 Тэ ле ба ро-
метр.
9.30 Ка пей ка ў ка пей ку. (12+).
10.05 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам. (16+).
10.35 Ка мень, на жні цы, па пе ра. 
(16+).
11.10 «Свет на вы ва рат». (16+).
12.00 «Іко на сты лю». (16+).
12.55 «Спат кан не з бу ду чы няй». 
(16+).
13.50 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 
(0+).
15.00 Ані ма цый ны фільм 
«Ральф». (12+).
16.40 Ка ме дыя «Від звер ху 
най леп шы». (16+).
18.05 «Зра зу мець. Да ра ваць». 
Дра ма. (16+).
19.15 Су пер ла то.
20.00 «Спат кан не з бу ду чы няй». 
(16+).
21.25 Два руб лі. (12+).
21.45, 22.05 «ЛавЛавСаr». 
(16+).
22.00 КЕ НО.
22.45 Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш. (12+).
23.15 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». Ка-
пыт цы.
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 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.20 «На пе рад у мі ну лае».
9.50 «Вы то кі. Эпі мах-Шы пі ла». 
Дак. фільм (12+).
10.15 «Мі ра вы хло пец». Маст. 
фільм (12+).
11.35 «На ву ка ма нія» (6+).
12.20 «Бе ла рус кая кух ня». Пі рог 
«Трух ля вы пень».
12.50 «Бе ла русь як пес ня». Ва-
лян ці на Па рхо мен ка.
13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 1996».
14.10 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
На ва гру дак (6+).
14.35, 22.15 «Зброя Пер шай су-
свет най вай ны». «Жні во смер-
ці» (12+).
15.15, 21.05 «Вяр тан не рэ зі-
дэн та». Маст. фільм. 1-я се-
рыя (12+).
16.30 «Па ля ван не на апош ня га 
жу раў ля». Маст. фільм (12+).
18.15 «Не вы пус кай з-пад ува-
гі». Маст. фільм (12+).
20.10 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ-
міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы 
«Пан Та дэ вуш».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Вя лі кія мас та кі». Жорж 
Сё ра (12+).

8.00 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро пы. 
Су пер мікс.
9.00 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро пы. 
Зме ша ная эс та фе та.
10.25 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
11.05 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Фі нал.
12.45 Гуль ні «на вы раст».
13.15, 16.00 Спорт-мікс.
13.25 Трэ ні ро вач ны дзень.
13.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Сло ван» (Бра ціс ла-
ва).
16.10 Дзю до. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі.
18.15 Піт-стоп.
18.45, 21.35 Спорт-цэнтр.

19.25 Ле ген ды спор ту. Бе ла рус-
кія гіс то рыі.
19.25 Бас кет бол. 3х3. Між на род-
ны тур нір. Palova Snowball.
21.45 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 «Кон ту ры».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
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». «Кос-
мас Чур лё ні са. Бе ла рус кія ма-
ты вы» (12+).
16.55 «На са май спра ве» 
(16+).
18.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра опт».
19.05 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 «На ша жыц цё».
22.20 «Спарт клуб» (12+).
22.50 Се ры ял «На лёт» (16+).
0.45 «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 Фан тас ты ка «Транс фор-
ме ры-3: цём ны бок Ме ся ца» 
(12+).
13.10 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
13.50 «Ін шая кра і на». «Іс лан дыя. 
Кра і на ра зум ні каў і ту пі каў».
14.55 «Пра ца на вы ва рат» (16+).
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.50 «Тэ ле док тар» (12+).
17.35 «Да лё кія сва я кі» (16+).
17.55 «Пра пар шчык Шмат ко, 
або Ё-маё!» Се ры ял (16+).

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
21.05 «За гад кі ча ла вец тва» (16+).
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «NEXT-2». Се ры ял 
(16+).
0.35 Маст. фільм «Зла ві мя не, 
ка лі змо жаш» (12+).

6.00, 8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35 «Наша кіно. Гісторыя 
вялікага кахання» (12+).
8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
10.00, 13.15 Се ры ял «Дзве ле-
ген ды» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.00 «Спра вы ся мей ныя» 
(16+).
15.00, 3.20 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 17.10, 18.05 Се ры ял 
«Вяр тан не Мух та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай» (16+).
23.15, 0.10 Маст. фільм «Вяр-
тан не блуд на га та ты» (12+).
0.00 Навіны ў поўнач.
1.20 Маст. фільм «Ён гор шы за 
мя не» (16+).
4.10 Се ры ял «Спрут» (16+).

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+).
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 «Ся мей ны дэ-
тэк тыў». (12+).
22.10, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (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+).
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». (16+).
10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі тых 
ліх та роў». (16+).
12.00 «Ча кай мя не». (12+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 «Но выя рус кія сен са цыі». 
(16+).
15.05 «Ты не па ве рыш!» (16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Ін спек тар 
Ку пер». (16+).
21.15 Се ры ял «Апош ні ар ты кул 
жур на ліс та». (16+).
23.05 «НЗ.by».
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Па труль». 
(16+).

7.00, 15.55, 19.50, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.25, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
8.15 Се ры ял «Ча ты ры тан кіс ты 
і са ба ка» (12+).
9.10 Дак. фільм «Я прый ду па ва-
шы ду шы».
10.00 М/с «Зор ныя вой ны».
10.25 Дак. се ры ял «Фан тас ты 
прад ка заль ні кі».
11.15 Ме лад ра ма «Ста рое руж-
жо» (12+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні».
14.30 Ка ме дыя «Лі зі Мак-
гуайр».
16.00 Для дзя цей «Ад каз вай ка».
16.05 «Мульт па рад».
17.00 «Дзе цям пра зве ра нят».
17.30 Се ры ял «Го рад пры шэль-
цаў».
19.00 Се ры ял «Клю чы ад без-
да ні» (16+).
19.55 Се ры ял «Вы ра та ваць бо-
са».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Вес тэрн «Не да ра ва ны» 
(12+).

6.00, 15.10 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20, 4.20 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
7.40, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.00, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (6+)
8.20, 3.30 «Ера лаш». (6+)
9.20 «Ва кол све ту пад час дэ крэ-
ту» (12+).
9.50 «Прос та кух ня» (16+).
10.25 Ба я вік «Смо кінг». (12+).
12.10 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.10, 20.00 Се ры ял «Вы ўсе 
мя не пры во дзі це ў ша лен ства» 
(16+).
14.10 «Па спець за 24 га дзі ны» 
(16+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.20 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
21.00 Фан тас ты ка «Ва ніль нае 
не ба». (12+).
0.00 Се ры ял «Ка ра бель». (16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.50 Се ры ял «Ме тад Лаў ро вай». 
(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 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Леў Ку ля шоў.
7.05 «Ка рам зін. Пра вер ка ча-
сам». Дак. се ры ял.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10 «На Му рам скай да рож цы...» 
Маст. фільм.
9.40, 12.55, 15.55 Су свет ныя 
скар бы.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.45 ХХ ста год дзе. «Не-
маг чы мы Бес каў». Дак. фільм.
12.15 «Мы — гра ма цеі!»
13.10 Чор ныя дзір кі. Бе лыя пля-
мы.
13.50 «Так, скі фы — мы!» Дак. 
фільм.
14.30 Біб лей скі сю жэт.

15.10, 1.40 Гіс та рыч ныя кан цэр-
ты. Кан цэрт Але ны Аб раз цо вай 
і Аль гі са Жу рай ці са.
16.15 «На гэ тым тыд ні... 100 га-
доў та му. Неф ран та выя на тат-
кі».
16.40 «Аго ра». Ток-шоу.
18.45 «Аст ра вы». Алег Мен шы-
каў.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 «Не са кру шаль ны ня бес ны 
за мак Мон-Сэн-Мі шэль». Дак. 
фільм.
21.40 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
22.20 «Кар тач ны до мік. Кан-
чат ко вае ра шэн не». Се ры ял. 
1-я се рыя.
23.15 «Аў тар тэ ат ра».
0.05 Ад аў та ра. Па лі на Бар ско-
ва.
2.25 «І ка лі я зір нуў на спра вы 
мае...» Дак. фільм.

5.55 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Эду ар дам 
Лі мо на вым. 1992 год (16+).
6.55 «По гляд. Пе ра ва рот». 
1991 год (16+).
8.00 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+).
8.40 Дак. фільм «Су стрэ ча 
з Салжа ні цы ным» (16+).
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).
10.00 Маст. фільм «Поз няя су-
стрэ ча» (16+).
11.15, 13.05, 14.45, 17.35, 19.10, 
20.35, 21.40, 23.00, 1.00, 2.45, 
3.40, 5.00 Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
11.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі» (16+).
12.00 Маст. фільм «Ва сі лі са 
Пры го жая» (6+).
13.20 «Ва кол сме ху». 1981 год 
(12+).
15.00 Маст. фільм «Га рад скія 
пад ра бяз нас ці» («Ка хан не 
з пры ві ле я мі») (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наўга род ца вым: «Эміг ра цыя». 
2005 год (18+).

19.30 Маст. фільм «Аме ры-
кан ская тра ге дыя». 1-я част ка 
(16+).
20.50 М/ф «У сі нім мо ры, у бе-
лай пе не» (12+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1969. 
1-я част ка. 2011 год (16+).
1.30 Маст. фільм «Не сыш лі ся 
ха рак та ра мі» (16+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

3.30, 6.30, 10.30, 15.15, 19.15 
Тэ ніс. Australіan Open. Муж чы-
ны. Фі нал.
5.00, 9.30, 13.30, 17.45, 20.50, 
2.45 Скач кі з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
7.30, 12.00, 16.45 Тэ ніс. Australіan 
Open. Жан чы ны. Фі нал.
8.30, 13.00 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«Пункт на зна чэн ня».
9.00, 14.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту.
9.25 Алім пій скія гуль ні. Sports 
explaіners.
10.25 Алім пій скія гуль ні. «Алім-
пій скае пры знан не».
14.25 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«У па го ні за гіс то ры яй».
18.45 Лыж ныя гон кі. Ку бак све-
ту.
22.00, 1.50 Тэніc. Australіan 
Open.
23.00 Ве ла спорт (трэк). «Шэсць 
дзён Бер лі на».

1.20 Ка ме дыя «Ноч у Па ры жы». 
(16+).
3.15 Ка ме дыя «Пра сцяч ка». 
(16+).
5.10 Ка ме дыя «Дуб лёр». (16+).
6.50 Ка ме дыя «Ро бін Гуд: муж-
чы ны ў тры ко». (12+).
8.45 Ка ме дыя «Пад мас кай жы-
га ла». (16+).
10.30 Ка ме дыя «Гі ган тык». 
(16+).
12.20 Ба я вік «На цы я наль ная 
бяс пе ка». (12+).

14.00 Ка ме дыя «На ві ны з пла-
не ты Марс». (16+).
15.55 Ка ме дыя «Эва лю цыя». 
(12+).
17.50 Ме лад ра ма «Вя лі кая ма-
лень кая Я». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Ня пра віль ныя 
ко пы». (18+).
21.05 Ка ме дыя «Не адэ кват ныя 
лю дзі». (16+).
23.05 Ме лад ра ма «Фа нат кі на 
сня да нак не за ста юц ца». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.10 «10 са мых» (16+).
8.40 «Док тар І...» (16+).
9.10, 19.00, 1.45 «Ку зей. Гю ней». 
Се ры ял (16+).
10.50, 3.05 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.30 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
13.00 «Без пад ма ну» (16+).
13.50 «Ад важ ныя жон кі». Маст. 
фільм (12+).
15.30 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).
16.25 «Мой ге рой» (12+).
17.15 «Раз ві тан не» (16+).
18.05 «Па ля ван не на ведзь маў». 
Дак. фільм (16+).
20.35 «Па ла він кі не маг чы ма га». 
Се ры ял (12+).
21.35 «Па го ня за гус там» 
(16+).
22.35, 4.35 «Вок лад ка» (16+).
23.05 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял.
23.50 «Усе ў за хап лен ні ад Мэ-
ры». Ка ме дыя (12+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» (12+).

6.10, 15.15 Но вая эра Z. (16+).
8.20 Жон ка аст ра наў та. (16+).
10.30 Вя лі кі куш. (16+).
12.35 Мас ка Зо ра. (12+).
17.30 Да лё ка-да лё ка. (12+).
20.10 Вя лі кая афё ра. (16+).
22.25 Ар бі та 9. (16+).
0.20 Спа ку са. (18+).
2.35 Вя сел ле най леп ша га сяб-
ра. (12+).
4.25 Больш, чым жыц цё. (12+).

6.20 Лю бовь-мор ковь-3 (12+).
8.10 28 пан фі лаў цаў (12+).
10.25 Вось ма га са ка ві ка (12+).
12.10 Ксе нія, лю бі мая жон ка Фё-
да ра (12+).
13.50 Вы соц кі. Дзя куй, што жы вы 
(16+).
16.20, 4.20 Пар фу мер ка. 7—8-я 
се рыі (12+).
18.15 Да ма вік (16+).
20.20 Ад ной ле вай (12+).
22.05 Вар' яц кая да па мо га (16+).
0.25 Як мя не за вуць (18+).
2.15 Лю бовь-мор ковь (12+).

6.00, 7.35 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці. (12+).
6.45 Зай маль ная на ву ка. (12+).
7.55, 11.45, 17.15, 20.25 Аў та-SОS. 
(12+).
8.40, 11.00 Ша ша праз пек ла. 
(16+).
9.25 Сві тан не ча ла вец тва. (12+).
10.15 Ме га за во ды. (12+).
12.35 Пра рыў. (12+).
13.20 Гуль ні ро зу му. (12+).
14.55, 22.45, 2.00, 5.10 Пра ект 
«Ды на заўр». (12+).
15.40 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха. (16+).
16.25, 19.40, 0.20, 3.35 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф. (16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Асу шыць 
акі ян. (12+).
18.50 Па ча так. (16+).
23.30 Тай ныя гіс то рыі. (16+).
2.45 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).

8.00, 17.00, 22.00, 0.00, 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 Вы жыць ра зам.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца ной.
18.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.
2.00 На краі Аляс кі.
2.55 Сал да ты ня ўда чы.

Панядзелак, 
29 студзеня
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ПРА ВЕР КА 
НА ТРЫ ВА ЛАСЦЬ

«ДВАЙ НАЯ СУ ЦЭЛЬ НАЯ»

«Бе ла русь 1», з 29 сту дзе ня

Тра піць у за блы та ную сі ту а цыю 
ча сам да во лі прос та, а вось знай сці з 
яе вый сце — за дач ка не для ўсіх. Ге-
ра і ня гэ тай 16-се рый най ме лад ра мы 
Ган на згу бі ла ся ва ўлас ных па чуц цях 
і жа дан нях, а ў вы ні ку апы ну ла ся за-
му жам... за дву ма роз ны мі муж чы на-
мі і раз ры ва ец ца па між імі.

Ган на пра цуе мар ке то ла гам у 
пар фу мер най кам па ніі і вы ка рыс-
тоў вае свае час тыя ка ман дзі роў кі 
для пе ра ез даў з ад ной сям'і ў дру-
гую. У яе род ным го ра дзе жан чы ну 
ча ка юць двое дзя цей і спа кой ны, 
не шмат слоў ны муж Ва ло дзя, а ў 
дру гім — драйв, ра ман ты ка і ма ла-
дзей шы за яе за бяс пе ча ны пры га-
жун Аляк сандр...

«ЗОР КІ ПАД ГІП НО ЗАМ»

АНТ, з 4 лю та га

Но вае за баў ляль нае шоу, якое 
анон сы прад стаў ля юць як «са мае 
інт ры гу ю чае», — ра сій скі ана лаг 
фран цуз ска га пра ек та Stars sous 
hypnose, у якім па пу ляр ныя асо бы 
са сфе ры шоу-біз не су, тэ ле ба чан ня, 
спор ту доб ра ах вот на па га джа юц ца 
на гіп на тыч ны се анс пе рад ка ме-
ра мі, дэ ман стру юць не звы чай ныя 
здоль нас ці і кар ды наль ныя зме ны 
па во дзі н, а так са ма пра хо дзяць за-
баў ныя іс пы ты.

Вя ду чым пра ек та стаў Мак сім 
Гал кін, які не ўпус ціў вы пад ку па-
кпіць: «У ма ёй прак ты цы гэ та пер-
шае шоу, дзе гле да чы, якія за сну-
лі, — пры кме та пос пе ху!» «Пра гра-
ма ваць» пуб ліч ных асоб і гле да чоў 
з за лы бу дзе гіп но лаг Іса Ба гі раў. 
На прык лад, акт ры са Га лі на Да ні-
ла ва пад гіп но зам пе ра ўва со бі ла ся 
ў трэ не ра збор най Ра сіі па фут бо-
ле, спя вак Ар кадзь Укуп нік ча со ва 
па зба віў ся го ла су, а наш зям ляк 
Дзміт рый Кал дун... Зрэш ты, гля дзі-
це і ўсё ўба чы це.

«ХТО Ў ДО МЕ ГАС ПА ДАР?»

НТБ-Бе ла русь, па ня дзе лях

Мно гія лю дзі за вод зяць да маш-
ніх улю бён цаў, ад нак да лё ка не 
ўсе лёг ка зна хо дзяць па ра зу мен-
не з ву са ты мі і хвас та ты мі. Ча му 
так зда ра ец ца і як мож на вы пра-
віць сі ту а цыю, гле да чам да па мо-
гуць ра за брац ца пра фе сі я на лы — 
зо ап сі хо ла гі: кі но лаг Ві таль Ар лоў, 
фе лі но лаг Аляк санд ра Аляк санд-
ра ва і ве тэ ры нар, спе цы я ліст па 
эк за тыч ных жы вё лах Мак сім Шчу-
га раў. Пра ект, як ад зна ча юць яго 
ства раль ні кі, на са мрэч не пра жы-
вёл, а пра лю дзей — як пра ві ла, 
ме на ві та з-за ча ла ве чых па мы лак 
і пра лі каў па чы на юц ца праб ле мы ў 
ста сун ках з на шы мі мен шы мі бра-
та мі.

У пер шых вы пус ках пра гра мы 
«Хто ў до ме гас па дар?» спе цы я ліс-
ты да дуць ка рыс ныя па ра ды па вы-
ха ван ні звыш ак тыў на га і ня ўклюд-
на га ко ці ка, пе ра мо гуць ля но ту і 
за ліш нюю ва гу са ба кі, ад шу ка юць 
пры чы ну не лю бо ві па пу гая да гас-
па ды ні і пад ка жуць, як пра віль на 
ўтрым лі ваць ка ра ка ла ў хат ніх умо-
вах...




