
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, 22.05 Се ры ял «След». 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Двай ная су цэль ная». 
(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 «Рай-
скае мес ца». (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 «Аба рон цы пры ро ды». 
Дак. фільм.
23.35 Сфе ра ін та рэ саў.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.05 Се ры ял «Жан чы-
ны ў чор ным». (16+).
9.55, 17.55 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі». (16+).
10.45, 22.05 «Сля пая». Дра-
ма. (16+).
11.50, 21.10 Се ры ял «Най леп-
шы ты дзень май го жыц ця». 
1-я і 2-я се рыі. (16+).
12.45 «Свет на вы ва рат». 
(16+).
13.30, 19.15 «Аме ры кан скі жа-
ніх». (16+).
14.25 «Біт ва са ло наў». (16+).
15.25, 23.05 Се ры ял «Іх пе ра-
блы та лі ў рад до ме». (16+).
16.15, 23.50 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 23.55 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра-
ект.
18.45 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам. (16+).

20.10 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, 
КЕНО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 20.15 «Бе ла рус кая кух-
ня». Кра па ні кі.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.20 «Соль зям лі». 
Маст. фільм. 1-я се рыя 
(12+).
9.30 «Ім гнен ні жыц ця». Дак. 
фільм (12+).
10.00, 16.20 «Верш ні кі». 
Маст. фільм (12+).
12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Суп-по лі ўка.
12.50 «Бе ла русь як пес ня». Та-
ма ра Ра еў ская.
13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 1997».
14.10 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
На лі бо кі (6+).
14.35, 22.15 «Зброя Пер шай 
су свет най вай ны». «На васт-
рыі пра ры ву» (12+).
15.15, 21.05 «Вяр тан не рэ зі-
дэн та». Маст. фільм. 2-я се-
рыя (12+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё-
рач ка».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.55 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці на род на га пісь мен ні ка 
Бе ла ру сі Іва на Ша мя кі на.

8.00 Фак тар сі лы.
8.25 Бас кет бол. 3х3. Між на-
род ны тур нір. Palova Snow-
ball.
10.30 «Ма рыя Ша ра па ва». 
Дак. фільм.
11.00 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.
13.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Санкт-Пе цяр бург. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
22.25 Спорт-кадр.
22.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ха дэрс філд» — «Лі вер-
пуль». (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.
6.10, 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, 19.00 «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 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Ік ра» (16+).
23.05 Се ры ял «На лёт» (16+).
0.55 «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 Дра ма «Мне б у не ба» 
(12+).
10.40, 20.15 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.30, 17.55 «Пра пар шчык 
Шмат ко, або Ё-маё!» Се ры ял 
(16+).
13.05 «Сле да кі». Се ры ял 
(16+).
13.50, 23.25 «NEXT-2». Се ры-
ял (16+).
15.30 «Пра ца на вы ва рат» 
(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».
21.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).

23.05 «Аў та па на ра ма» (12+).
1.05 «Сал да ты-11». Се ры ял 
(16+).

6.00 «Вой, ма мач кі!» (12+).
6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35 «Лю бі мыя ак цё ры». Карэн 
Шахназараў (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, 3.15 «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 
«Увесь гэ ты джэм» (12+).
0.00 Навіны ў поўнач.
1.15 Маст. фільм «Вяр тан не 
блуд на га та ты» (12+).
4.10 Се ры ял «Спрут» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.40, 22.30, 23.10 Се ры ял 
«Склі фа соў скі». (12+).
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 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым. (12+).
0.30 «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, 23.05 «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.
14.00 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
14.20 Се ры ял «Хвост». (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+).
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Па труль». 
(16+).

7.00, 16.00, 19.55, 21.00, 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 «Вы со кія тэх-
на ло гіі. Гіс то рыя бу ду чы ні».
10.00 М/с «Зор ныя вой ны».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
11.00 Вес тэрн «Не да ра ва ны» 
(12+).
13.10 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні».
14.40 Ка ме дыя «Мая ма рач-
ка».
16.05 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
16.10 «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 безда ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах 
і кан ты нен тах» (0+).
21.15 Дра ма «Шу каль ні кі 
пры год» (12+).
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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, 19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж ка. 
Да рос лае жыц цё» (12+).
10.25 Фан тас ты ка «Ва ніль нае не-
ба». (12+).
12.45 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 Се ры ял «Па ла са тае шчас-
це» (12+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 22.45 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
21.00 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў-2». (16+).
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». 
Грэ та Гар бо.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва Ка ця ры-
нін ская.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.05, 22.20 «Кар тач ны до мік. Кан-
чат ко вае ра шэн не». Се ры ял.
9.00, 11.55, 17.30 Су свет ныя 
скар бы.
9.15 «Ма на лог у 4 част ках. Мі ка-
лай Цыс ка ры дзэ». Част ка 1-я.
9.40, 19.45 Га лоў ная ро ля.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.45 ХХ ста год дзе. «Ма-
на лог. Але на Кам бу ра ва». Дак. 
фільм.
12.15, 2.15 «Ма лан кі на ра джа юц-
ца на зям лі. Тэ ле ві зій ная сіс тэ ма 
«Ар бі та». Дак. фільм.

12.55 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
13.35 «Не са кру шаль ны ня бес ны 
за мак Мон-Сэн-Мі шэль». Дак. 
фільм.
14.30 «Улю біц ца ў Арк ты ку». 
Дак. се ры ял.
15.10, 1.25 Гіс та рыч ныя кан цэр-
ты. Кан цэрт Егу дзі Ме ну хі на і Вік-
то рыі Пос ні ка вай.
16.05 «Пя тае вы мя рэн не».
16.30 «2 Вер нік 2».
18.45 «Аст ра вы». Свят ла на Круч-
ко ва.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 «Са ды ўцех Ста ра жыт ных 
Пам пе яў». Дак. фільм.
21.30 «Віль гельм Рэнт ген». Дак. 
фільм.
21.40 Штуч ны ад бор.
23.15 «Аў тар тэ ат ра».
0.05 «Тым ча сам».

6.00 Маст. фільм «Ва сі лі са Пры-
го жая» (6+).
7.05, 8.45, 11.35, 13.05, 14.35, 
15.40, 17.00, 19.35, 21.40, 23.00, 
5.15 Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.20 «Ва кол сме ху». 1981 год 
(12+).
9.00 Маст. фільм «Га рад скія пад-
ра бяз нас ці» («Ка хан не з пры ві-
ле я мі») (16+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наўга род ца вым: «Эміг ра цыя». 
2005 год (18+).
13.30, 19.50 Маст. фільм «Аме-
ры кан ская тра ге дыя» (16+).
14.50 М/ф «У сі нім мо ры, у бе лай 
пе не» (12+).
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: «Гро шы для но вай 
Ра сіі». 2007 год (16+).
18.55 Пра гра ма «Тэ ма» з 
У. Лісць е вым: «Праб ле ма гро-
шай». 1993 год (16+).
23.55 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Эду ар дам 
Лі мо на вым. 1992 год (16+).
0.55 «По гляд. Пе ра ва рот». 1991 
год (16+).
2.00 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+).
2.40 Дак. фільм «Су стрэ ча 
з Салжа ні цы ным» (16+).
3.00 «Быў час». 2009 год (16+).
4.00 Маст. фільм «Поз няя су-
стрэ ча» (16+).
5.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі» (16+).

3.30, 10.00 Лыж нае двая бор'е. 
Ку бак све ту.
4.00, 12.00, 13.25, 19.15 Гор ныя 
лы жы. Ку бак све ту.
4.30, 10.30 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту.
5.00, 14.00 Тэ ніс. Australіan Open. 
Муж чы ны. Фі нал.
6.30, 9.30, 18.30, 22.30 Зі мо выя 
ві ды спор ту. «Пункт на зна чэн-
ня».
7.00, 11.00, 15.30 Скач кі з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
8.30, 12.30, 17.00, 2.30 Тэ ніс. 
Australіan Open.
9.25, 19.00 Алім пій скія гуль ні. 
Sports Explaіners.
10.25, 12.25, 19.10 Алім пій скія 
гуль ні. «Алім пій скае пры знан-
не».
18.00, 2.00 Фут бол. «ФІ ФА».
19.05 Алім пій скія гуль ні. «Ones 
to watch».
21.30 Кон ны спорт. Кан кур.
23.00 Ве ла спорт (трэк). «Шэсць 
дзён Бер лі на».
1.35 Аў та гон кі. Фор му ла E.

1.00 Ба я вік «Ва са бі». (16+).
3.00 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў». (12+).
5.00 Ка ме дыя «До ля анё лаў». 
(12+).
7.00 Ме лад ра ма «Вя лі кая ма-
лень кая Я». (16+).
8.40 Ка ме дыя «Піў ная лі га». 
(16+).
10.15 Ка ме дыя «Не адэ кват ныя 
лю дзі». (16+).
12.15 Ка ме дыя «Пад мас кай жы-
га ла». (16+).
14.15 Ка ме дыя «Гэ ты ня ём кі мо-
мант». (16+).

16.05 Ка ме дыя «Ня пра віль ныя 
ко пы». (18+).
17.45 Ка ме дыя «Ноч у Па ры жы». 
(16+).
19.30 Ка ме дыя «Сяб роў ства і ні-
я ка га сек су?» (16+).
21.15 Ка ме дыя «21 і больш». 
(16+).
23.00 Ка ме дыя «Эва лю цыя». 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
8.40 «Док тар І...» (16+).
9.10, 19.00, 1.30 «Ку зей. Гю ней». 
Се ры ял (16+).
10.35, 2.55 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.10, 18.00 «Сак рэ ты эк стра сэн-
саў» (16+).
13.00, 16.55 «Ва раж біт ка» 
(12+).
14.00, 5.10 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
14.55 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
15.30 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.05 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.35 «Па ла він кі не маг чы ма га». 
Се ры ял (12+).
21.35, 4.25 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).
22.30 «Гіс то рыі вы ра та ван ня» 
(16+).
23.00 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял.
23.45 «Кан стан цін: ула дар цем-
ры». Тры лер (16+).

6.10, 15.25 Ад да ны са доў нік. 
(16+).
8.40 Ар бі та 9. (16+).
10.50 Вя лі кая афё ра. (16+).
13.10 Вя сел ле най леп ша га сяб-
ра. (12+).
18.05 Больш, чым жыц цё. (12+).
20.10 Кра мер су праць Кра ме ра. 
(16+).
22.15 Ілю зі я ніст. (16+).
0.25 Шу каль нік ва ды. (16+).
2.30 Сэр ца дра ко на. (12+).
4.10 Ін ша пла не ця нін. (6+).

6.20 Вар' яц кая да па мо га (16+).
8.40 Ад ной ле вай (12+).
10.25 Тры дзяў чы ны (16+).
12.10 Двац цаць дзён без вай ны 
(6+).
14.10 Лю бовь-мор ковь (12+).
16.20, 4.20 Пар фу мер ка-2. Се рыі 
1—2-я (12+).
18.20 Пі ка вая да ма. Чор ны аб рад 
(16+).
20.20 Аба рон цы (12+).
22.10 Ка ні ку лы стро га га рэ жы му 
(12+).
0.25 Па ца лу нак ма тыль ка (16+).
2.20 Лю бовь-мор ковь-2 (12+).

6.00, 7.35, 18.00, 22.00, 1.05, 4.10, 
5.45 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
6.50 Зай маль ная на ву ка. (12+).
8.00, 11.50, 17.15, 20.25 Аў та-SОS. 
(12+).
8.45, 11.05 Ша ша праз пек ла. 
(16+).
9.30 Асу шыць акі ян. (12+).
10.15 Ме га за во ды. (16+).
12.35 Пра рыў. (12+).
13.20 Гуль ні ро зу му. (12+).
14.55, 22.45, 1.55, 4.55 Больш, чым 
ты ра на заўр. (12+).
15.40 Су пер збу да ван ні Трэ ця га рэй-
ха. (16+).
16.25, 19.35, 0.20, 2.40 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф. (16+).
18.50 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).
23.30 Тай ныя гіс то рыі. (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 У па го ні за кла сі кай.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца ной.
19.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.
0.00 Ка ра лі гру за ві коў.
2.55 Ка та стро фа на ко лах.
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Смоўж не то не 
ў тва ні

Што ты дзень у эфі ры 
тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3» 
тэ ле вік та ры на «Раз маў ля ем 
па-бе ла рус ку». Для та го 
каб стаць яе ўдзель ні ка мі, 
не аб ход на зай сці на сайт 
tvrgomel.by або 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. Ну, а пра ве рыць сваё 
ве дан не род най мо вы пас ля 
та го, як пра гра ма вый шла 
ў эфір, мож на з да па мо гай 
«Звяз ды». Ці ве да лі вы, што:

шар па ́к — аб ле дзя не лая ска-
рын ка на па верх ні сне гу;

смо ́ўж — ма люск, які мае ра-
ка ві ну;

аб ро́ць — прад мет вуп ра жы, які 
на дзява ец ца ка ню на га ла ву;

бю ва́р — па пка для за ха ван ня 
каш тоў ных па пер;

твань — дрыг ва, баг ніс тае мес-
ца;

са ла пя ́ка — ра зя ва, не ар га ні за-
ва ны ча ла век.

Ба кі рваць — вель мі моц на, доў-
га смя яц ца, ра га таць. Бе ла ру сы 
яшчэ ска жуць: ка чац ца са сме ху, 
брац ца за жы вот. Рус кія: умирать 
со сме ху.

По вен рот — вель мі шмат кло-
па ту, тур бот, праб лем. Бе ла рус кія 
ад па вед ні кі: без ме ры, да ха ле ры, 
з гор ла ле зе. Рус кія: за бот по лон 
рот, тьма-тьмущая.

Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та-
ры ны гля дзі це ў эфі ры «Бе ла-
русь 3» ра ні цай кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

ЧАС ЧЭМ ПІ Ё НА
Шас ці ра зо вы алім пій скі чэм пі-
ён (адзі ны ў гіс то рыі не-плы-
вец, які вый граў шэсць за ла тых 
ме да лёў на ад ных Гуль нях), 
чэм пі ён све ту па гім нас ты цы 
на ўсіх сна ра дах і ва ўсіх дыс-
цып лі нах, за слу жа ны май стар 
спор ту СССР і Бе ла ру сі... Не 
дзі ва, што зня ты пра яго праз 
25 га доў пас ля тры ум фу хра ні-
каль на-да ку мен таль ны фільм 
жур на ліс ты Агенц тва тэ ле на він 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі на зва лі 
сціс ла і ёміс та: «Не пе ра мо жа-
ны. Ві таль Шчэр ба».

«Сён ня Ві таль Шчэр ба вель-
мі за кры ты для прэ сы, ён даў но 
сы шоў з так зва най ту соў кі і ад-
маў ля ец ца дзесь ці высту паць або 
ка гось ці ўзна га родж ваць. Та му я 
лі чу вя лі кай уда чай, што ён упер-
шы ню па га дзіў ся пра вес ці не каль кі 
дзён са зды мач най гру пай з Бе ла-
ру сі», — за ўва жае аў тар філь ма 
Ган на Эй смант. Тэ ле ві зій ні кі зды-
ма лі ў Лас-Ве га се лі та раль на кож-
ны крок чэм пі ё на: як ён ад во зіць 
ста рэй шую дач ку ў шко лу і гуш-
ка ец ца з ма лень кім сы нам, уме ла 
ку лі на рыць на кух ні і пра во дзіць 
трэ ні роў кі ва ўлас най спар тыў най 
шко ле. У фільм увай шло мност ва 
экс клю зіў ных кад раў, у тым лі ку ар-
хіў ныя за пі сы і фо та здым кі са мо га 
Ві та ля Шчэр бы.

Акра мя та го, знакаміты спарт-
смен па ка заў зем ля кам аў та ха ус, 
на якім па да рож ні чае з сям' ёй па 
рыб ных азё рах Аме ры кі, і рас па-
вёў, на вош та во зіць з са бой піс та-
лет. І, зра зу ме ла, зды мач ная гру па 
су стрэ ла ся з бліз кі мі спарт сме на, 
ус пом ні ла яго пер ша га трэ не ра і 
ба зу, з якой па ча лі ся да сяг нен ні ў 
кар' е ры гім нас та. Пра што яшчэ па-
га дзіў ся рас ка заць бе ла ру сам ле-
ген дар ны спарт смен, і ці знай шлі 
жур на ліс ты «шкі ле ты» ў яго ных ша-
фах — да ве да ем ся 1 лю та га пад час 
прэм' е ры філь ма.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА




