
6.50 Ме лад ра ма «Жон ка 
Шцір лі ца».
8.30 На род ная ра ні ца.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.40 Се ры ял «Сва ты-4».
10.50 «50 рэ цэп таў пер ша га».
11.45 На шы.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ка ме дыя «Барс і Ляль-
ка».
14.25 Ка роб ка пе ра дач.
15.15 Твой го рад.
15.30 Ва кол пла не ты.
16.15 «Гу мар на вай не». Дак. 
фільм.
16.45 Ме лад ра ма «Я не зма гу 
ця бе за быць».
20.05 На ві ны на двор'я.
20.30 Га лоў ны эфір.
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Гер ма нія — Укра і на.
23.55 Клуб рэ дак та раў.

7.05, 21.10 Тэ ле ба ро метр.
7.10 Се ры ял «Клас ная шко-
ла».
7.40 Се ры ял «Хто ў до ме гас-
па дар?»
9.35 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Трэ вел-шоу.
10.40 «Уні вер-шэф».
11.20 Ва ша ла то, Пя цё рач ка.
11.50, 13.25, 14.30, 15.30, 16.45, 
18.00 «Най леп шы дзень на 
«Двой цы». Тэ ле ма ра фон.
12.10 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам».
14.10 Ка ме дыя «Зна ём ства з 
Фа ке ра мі-2».
17.00 Ка ме дыя «Лю дзі ў чор-
ным-2».
19.00 Тры лер «На круч ку».
21.45 Кі пень.
22.05 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.10 Дэ тэк тыў «Пад ма ні мя-
не».
23.05 Се ры ял «Кос ці».

8.00, 12.20, 17.00, 21.00 «Ка-
лей да скоп».
8.15, 17.15 «Раз маў ля ем па-бе-
ла рус ку».Тэ ле вік та ры на.
8.25, 22.55 «Акно ў Па рыж». 
Ка ме дыя.

10.15 «Бард-па рад».
11.00 «На пе рад у мі ну лае».
11.25 Хіт-па рад «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
12.35 «Му зеі Бе ла ру сі». Му зей 
Бе ла рус ка га Па лес ся.
13.05 «Свя ты ні Бе ла ру сі». 
Удзель скі кас цёл Без за ган на-
га За чац ця Пан ны Ма рыі.
13.35 «У ба ры брус ні цы». Ме-
лад ра ма.
16.05 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Аляк-
сандр Яф рэ маў.
17.20 На цы я наль ны кон курс 
ма ла дых вы ка наў цаў бе ла-
рус кай эст рад най пес ні «Ма-
ла дзеч на-2016».
18.55 «Ге орг». Дра ма.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.15 За крыц цё XVІ На цы я-
наль на га фес ты ва лю бе ла рус-
кай пес ні і паэ зіі «Ма ла дзеч-
на-2016».

7.40, 22.50 PRO спорт. На ві-
ны.
7.50 Пла ван не. Між на род ны 
тур нір (Бар се ло на).
9.50 Фут бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Уэльс — Сла ва кія.
11.10 Фут бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Анг лія — Ра сія.
13.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Хер-
та ген баш.

15.00 Адзін дзень на шля ху да 
Алім па. Сін хрон нае пла ван не. 
Ві дэа ча со піс.
15.30 Фут бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Агляд гуль ня во га дня.
15.55 Фут бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Тур цыя — Хар ва тыя.
17.55 Піт-стоп.
18.25 Фак тар сі лы.
18.55 Фут бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Поль шча — Паў ноч ная 
Ір лан дыя.
20.55 Пла ван не. Між на род ны 
тур нір (Бар се ло на).
23.00 На шля ху да ЧС-2018. Ві-
дэа ча со піс.
23.30 «Жан чы ны і спорт». Але-
на Леў чан ка.
23.55 Час фут бо ла. Еў ра-2016.

7.00 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00 На шы на ві-
ны.
9.05 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.20 Ка ме дыя «Сем ня нек».
10.35 «ДОстояние РЕспублики: 
Ро берт Раж дзест вен скі».
12.15 «Ра ма на вы».
16.15 На ві ны спор ту.
16.20 «Ад га дай ме ло дыю».
16.50 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту. Ква лі фі ка цыя. Бе ла русь — 
Лат вія.
18.40 Кан цэрт, пры све ча ны 
45-год дзю філь ма «Афі цэ ры» 
ў Крам лёў скім па ла цы.
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Сён ня ве ча рам».
22.35 «Брат 2». Праз 15 га-
доў». Кан цэрт.
0.25 Ка ме дыя «Лес ві ца».

6.25 «Сту дэн ты». Се ры ял.
8.05 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.30, 17.05 «Аў та па на ра ма».
9.00 Мю зікл «Чы ка га».
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
11.40 «Сал да ты 12». Се ры-
ял.
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».

13.40, 1.15 Дра ма «Дзве ня-
дзе лі».
15.20 «Ва дзіць па-рус ку».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.50 «На ша спра ва».
17.35 «Ва ен ная тай на».
19.30 «Ты дзень».
20.25 Ка ме дыя «Не бу дзі це 
са ба ку, які спіць».
22.05 Дак. фільм «Зна ха ры».
23.50 «Соль». Му зыч нае шоу.

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.15 «Да вед нік».
6.30, 15.15 М/ф.
7.00 Маст. фільм «Яра слаў».
9.00 «Культ пра свет».
9.30 «Ча му я?»
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Маст. фільм «Ві ват, Гар-
дэ ма ры ны!».
12.45 Маст. фільм «Гар дэ ма-
ры ны 3».
14.45 «Ця жар абе ду».
16.15, 22.00 Се ры ял «Ра бін-
зон».
21.00 «Ра зам».
0.05 Се ры ял «Без дань».

7.00 Маст. фільм «Эс кад рон 
гу сар ля ту чых».
10.05 Маст. фільм «Печ кі-ла-
вач кі».
12.00 Маск ва. Крэмль. Цы ры-
мо нія ўру чэн ня Дзяр жаў ных 
прэ мій Ра сій скай Фе дэ ра цыі.
13.15, 14.15 Маст. фільм 
«Дом, у якім я жы ву».
14.00 Вест кі.
15.30 «Усе ра сій скі ад кры ты 
тэ ле ві зій ны кон курс юных та-
лен таў «Сі няя Птуш ка». Су-
пер фі нал.
18.15, 22.30 Маст. фільм «Со-
неч ны ўдар».
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
0.00 Дзень Ра сіі. Свя точ ны кан-
цэрт.

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 8.20 Се ры ял «Су жэн-
цы».
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.50 «Іх но ра вы».
9.25 «Ядзім до ма».
10.25 «Пер шая пе ра да ча».
11.05 «Цуд тэх ні кі».
12.00 «Дач ны ад каз».
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд». 
Не дай ся бе пад ма нуць!
14.15 «Па е дзем, па я дзім!»
15.05 НТБ-Ба чан не. «Су свет-
ная за ку лі са. За ра за».
16.20 Се ры ял «Ір жа».
18.10 «След ства вя лі...»
19.00 «Ак цэн ты тыд ня».
19.45 «Па зня коў».
20.00 Се ры ял «Гуль ня».
23.15 Се ры ял «Да знаў ца».

9.00, 16.40, 19.00, 23.30 «На-
двор'е».
9.05, 16.45 «Мульт па рад».
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
11.00, 16.25, 18.50, 21.00 «Хат-
няя кра ма».
11.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
12.45 Тры лер «Вер ты каль ная 
мя жа».
14.40 Ба я вік «Ска ла лаз».
17.10 Се ры ял «Чыс та анг лій-
скае за бой ства».

19.05 Дра ма «Ад пла та».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ме лад ра ма «Кі тай ская 
га ла ва лом ка».
23.00 М/ф.
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6.00, 4.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
6.30 «Зда ец ца! З ра мон там».
7.30 М/ф «Ёка».
7.45 М/ф «Смя ша ры кі».
8.00 М/ф «Ма шы ны каз кі».
8.30, 16.00 «Ера лаш».
9.00 «Хто ка го на кух ні».
9.30, 3.30 «Ла ві мо мант».
10.00, 0.50 «Тур ба мік сер».
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
13.00 Се ры ял «Ма мач кі».
15.00, 19.30 «Ураль скія пель-
ме ні».
16.30, 23.30, 4.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
17.20 Пры го ды «Па да рож жа 
на Кон-Ці кі».
21.00 Ба я вік «Ня стрым ныя 3».
23.05 Скетч кам «Сту дэн ты».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
5.30 «Дур ні і да ро гі».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт з 
Эду ар дам Эфі ра вым».
10.35 «Іду на на валь ні цу». 
Маст. фільм.
12.55 «Аляк сандр Бя ляў скі». 
Дак. фільм.
13.40 «Край мядз ве дзяў і ко-
ней — Цянь-Шань». Дак. фільм.
14.35 «Анд рэй Шме ман. Апош-
ні пад да ны Ра сій скай ім пе рыі». 
Дак. фільм.
15.20 «Пес ні роз ных га доў». 
Іо сіф Каб зон, Ва ле рый Ха лі-
лаў і Сім фа ніч ны ар кестр Мі-
ніс тэр ства аба ро ны Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі.
17.40 «Пеш шу...» Маск ва па-
ме шчыц кая.
18.10, 1.55 «Шу каль ні кі». «Сак-
рэт ная мі сія ар хі тэк та ра Шчу-
се ва».
18.55 Кі но пра кі но. «Мы з джа-
за. Пра чнуц ца зна ка мі тым». 
Дак. фільм.
19.35 «Мы з джа за». Маст. 
фільм.
21.05 «Яў ген Мац ве еў. Ка хан-
не і лёс». Дак. фільм.

21.45 «Пад ня тая ца лі на». 
Маст. фільм. 2-я се рыя.
23.20 «Ад ро джа ны шэ дэўр. З 
гіс то рыі Кан стан ці наў ска га па-
ла ца». Дак. фільм.
0.20 «Мат рос сы шоў на бе-
раг». Маст. фільм.
1.30 «Хар мо ні ум». М/ф для 
да рос лых.
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1958. 
1-я част ка. 2010 год.
7.00, 8.30, 9.40, 11.00, 12.55, 
14.40, 17.25, 18.40, 19.30, 
20.50, 23.05, 1.00, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія.
7.25 Маст. фільм «Не ба ліць 
га ла ва ў дзят ла».

9.00, 3.00 «Мі ну лы час».
10.00 «Кол ба ча су».
12.00 «На ро джа ныя ў СССР». 
Найлеп шае. 2006 год.
13.15 «Зям ля—Па вет ра». Алё-
на Сві ры да ва. 2003 год.
15.00 «Быў час». 2009 год.
16.00 Маст. фільм «Ады хо дзя-
чы — ады ходзь».
18.00 «Аку лы пя ра». Кан стан-
цін Кін чаў.
19.00 «Рок-н-рол ТБ». Кан цэрт 
гур та «Лига блю за» ў Тэ ат ры 
Эст ра ды. 1992 год.
19.50 «Усё бу дзе так, як мы 
хо чам!» VІ Ле нін град скі рок-
фес ты валь. 1989 год.
21.00 Маст. фільм «Ста рэй шы 
сын».
0.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. Сяр гей 
Ку ро хін». 2006 год.
1.20 Маст. фільм «І чорт з на-
мі...»
4.00 «На ро джа ныя ў СССР».

3.45, 2.30 Watts.
4.00, 7.30 Тэ ніс. Тур нір ATP.
6.30, 9.40, 14.15, 22.45 Ве ла-
спорт. «Кры тэ ры ум Да фі нэ».
9.30, 11.30, 0.15, 2.20 Фут бол. 
«Фа на ты еў ра».
10.30 Тэ ніс. Тур нір WTA.
11.40, 13.00 Аў та спорт. Се рыя 
WTCC.
14.00 Ве ла спорт. «На ко ле».
16.15, 21.30, 1.30 Тэ ніс. Тур нір 
WTA. Фі нал.
18.00 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны Гран-пры.
20.00, 0.25 Тэ ніс. Тур нір ATP. 
Фі нал.

1.20 Ка ме дыя «Ра ка вая Ла-
ра».
3.15 Скетч кам «Па між на мі».
3.55 Ка ме дыя «Ох, ужо гэ тыя 
дзе ці».
5.35 Ка ме дыя «Ох, ужо гэ тыя 
баць кі».
7.10 Ка ме дыя «Ох, ужо гэ ты 
вод пуск».
8.45 Ка ме дыя «Ву чань Дзю-
ка бю».
10.30 Ка ме дыя «Ка ні ку лы 
Дзю ка бю».
12.15 Ка ме дыя «Бам бу».
14.00 Ка ме дыя «Па зна ём це ся 
з Уо лі Спарк сам».
16.00 Ме лад ра ма «(Не)ча ка ны 
прынц».
17.35 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
19.15 Ме лад ра ма «Даю год».
21.00 Ка ме дыя «Ба гі ня».
22.50 Ме лад ра ма «Лю боў ны 
пе ра плёт».

6.00 М/ф.
9.25 «Па нен ка і ку лі нар».
10.00, 5.10 «Да лё ка і яшчэ да-
лей».
11.00, 1.20 «Сін дром Дра ко-
на». За ключ ныя се рыі.
15.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».

16.30 «Рэ ві зо ра».
20.15 «Без пад ма ну».
21.10 «Лю дзі ў чор ным 2». Ка-
ме дыя.
22.45 «Асця рож на, мах ля ры!»
23.15 «Ка ліф рэ нія». Се ры ял.
23.45 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.

6.10, 16.45 «Якія не спяць у Сі-
эт ле». Ка ме дыя.
8.00, 4.00 «Пе ра клад чы ца». 
Дэ тэк тыў.
10.15, 2.15 «Як украс ці брыль-
янт». Ка ме дыя.
12.00 «У пром нях сла вы». Ба-
я вік.
14.05 «Ма жэс тык». Дра ма.
18.35 «Па спа дзя вай ся на сяб-
роў». Ме лад ра ма.
20.10 «Ка ра тэ-хло пец». Дра-
ма.
22.35 «Жон ка па да рож ні ка ў 
ча се». Ме лад ра ма.
0.30 «Ана лі зуй тое». Ка ме-
дыя.

6.20, 16.10 Ме лад ра ма «Тры 
та ва ры шы».
8.10, 4.20 Дра ма «Мой звод ны 
брат Фран кенш тэйн».
10.20 Тра гі ка ме дыя «Апош ні 
за бой».
12.20 Ка ме дыя «Міль ён у 
шлюб ным ко шы ку».
14.15 Ме лад ра ма «Здзі ві мя-
не».
18.10 Ка ме дыя «Атам ны 
Іван».
20.20 Дра ма «Вы соц кі. Дзя-
куй, што жы вы».

22.40 Дра ма «Час пік».
0.40 Ка ме дыя «У сты лі jazz».

2.30 Ка ме дыя «Вя сел ле па аб-
ме не».

6.00, 14.45 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.
7.10, 13.10, 5.35 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці.
7.35 Ча ла век су праць 
YouTube.
8.20 На ву ка бу ду чы ні.
9.10, 12.20 Зо ла та Юка на.
10.00 Не звы чай ныя про мыс-
лы.
10.45 Ін стынкт вы жы ван ня.
11.35 Са праўд ны су пер кар.
13.40 Гуль ні ро зу му.
14.00 На пад на цыс таў на 
ЗША.
15.35 Ра сій скія сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы.
16.20 Дзі кая пры ро да Ра сіі.
21.00, 0.10, 4.00 Дзі кае на-
двор'е.
21.45, 0.55, 4.50 Спец вы пуск 
Nat Geo.
22.35, 1.40, 3.15 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф.
23.20 Се кун ды да ка та стро-
фы.
2.30 Ува рван не на Зям лю.

8.00, 14.00 Го лыя і на па ло ха-
ныя.
9.00, 4.40 Апош нія жы ха ры 
Аляс кі.
10.00 Хлоп цы з Юка на.
11.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
12.00, 23.00, 5.30 За ла тая лі-
ха ман ка.
13.00 Тра са Ка лы ма.
15.00 Гля дзі ва ўсе во чы.
18.00 Ды на ма — не ве ра год ны 
ілю зі я ніст.
19.00 Трой.
20.00, 3.50 За гад кі пла не ты 
Зям ля.
21.00, 2.00 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
22.00, 2.55 Хут кія і гуч ныя.
0.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
0.30 Біт вы за кан тэй не ры.
1.00 Скла ды.
1.30 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
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ПРА КО ЛЕР 
І АД ЦЕН НІ

Ці ве да е це вы, што ёсць 
цэ лая на ву ка, якая вы ву чае 
ко лер? Яна на зы ва ец ца 
ка ла ры мет рыя. Яна мае 
спра ву з усім, што ад но сіц ца 
да ко ле ру — ад тэ о рыі 
ко ле ру ў мас тац тве да 
фі зі кі элект ра маг ніт на га 
вы пра мень ван ня. Ся рэд ні 
ча ла век мо жа ад роз ніць 
ка ля міль ё на ад цен няў, але 
не ка то рыя жан чы ны мо гуць 
ба чыць амаль у сто ра зоў 
больш! На ступ ны раз, ка лі 
ва ша жон ка бу дзе спра чац ца 
з на го ды ко ле ру ва шых 
ча ра ві каў, ус пом ні це пра гэ та.

Сон ца вы гля дае бе лым, ка лі гля-
дзець на яго з кос ма су. Мы ба чым 
яго жоў тым дзя ку ю чы зям ной ат-
мас фе ры.

Іс ну юць не маг чы мыя ко ле ры, якія 
за над та скла да ныя для ча ла ве ча га 
ўспры ман ня.

Боль шас ці лю дзей сняц ца ка ля-
ро выя сны. Але тыя, хто вы рас у эпо-
ху чор на-бе лых тэ ле ві за раў, мо гуць 
ба чыць чор на-бе лыя сны.

У аку ля рах нач но га ба чан ня вы-
ка рыс тоў ва ец ца зя лё ны лю мі на фор, 
та му што ча ла ве чае во ка мо жа ад-
роз ні ваць больш ад цен няў ме на ві та 
гэ та га ко ле ру.

Плашч ма та до ра не аба вяз ко ва 
па ві нен быць чыр во на га ко ле ру, та-
му што бы кі не ад роз ні ва юць ко ле-
раў. Ка жуць, чыр во ны абра ны для 
та го, каб не бы лі пры кмет ныя пля мы 
кры ві, бо бы ка ў кан цы ка ры ды за-
бі ва юць.

Із ра іль скі хі мік Фер нан да Па толь-
скі вы най шаў са ло мін ку для аба ро ны 
ад згвал та ван ня на спат кан ні. Ка лі 
та кую са ло мін ку апус ціць у на пой, 
які змя шчае нар ка тыч ныя рэ чы вы, 
яна па мя няе ко лер.

Мар кё ры час та ро бяць жоў ты мі, 
та му што гэ ты ко лер не па кі дае пры-
цем не ных па лос на ксе ра ко піі.

Згод на з да сле да ван ня мі, ры жа-
ва ло сым лю дзям мо жа па тра ба вац-
ца на 20% больш анес тэ зіі, чым усім 
ас тат нім.

Сыр «Чэ дэр» змя няе ко лер у за-
леж нас ці ад па ры го да і хар ча ван ня 
ка роў. Каб па зба віц ца ад змен ко-
ле ру, фер ме ры заў сё ды пад фар боў-
ва юць яго.

У 1980-х га дах на ву коў цы пра-
дэ ман стра ва лі, што эн зі мы зя лё най 
ка вы мо гуць пе ра тва рыць кроў лю-
бой гру пы кры ві ў тып 0, які лі чыц ца 
ўні вер саль ным до на рам.

У ЗША па жар ныя гід ран ты афар-
боў ва юць у за леж нас ці ад ціс ку ва-
ды ў іх.

Най ста рэй шы і па ва жа ны май-
стар па вы ра бе алоў каў фір мы 
«Crayola» Эмер сан Мо зэр пры знаў ся 
ў сва ім даль та ніз ме, толь кі сы хо дзя-
чы на пен сію.

Тра ды цыя афар боў ваць прос тыя 
алоў кі ў жоў ты ко лер бя рэ па ча так у 
1890-х га дах. У той час гра фіт для 
алоў каў па сту паў з Кі тая, дзе жоў-
ты — гэ та ко лер ка ра леў скай ды нас-
тыі. Та кім чы нам вы твор цы алоў каў 
да ва лі зра зу мець, што ў іх — кі тай скі 
гра фіт вы со кай якас ці.

Не ка то рыя жан чы ны — тэт рах ра-
ма ты. Гэ та зна чыць, што яны мо гуць 
ус пры маць у сто ра зоў больш ад цен-
няў ко ле ру, чым звы чай ны ча ла век.

Ці ве да е це вы, што ў 1918 го дзе 
лі чы ла ся, што ру жо вы ко лер адзен ня 
лепш па ды хо дзіць для хлоп чы каў, 
а бла кіт ны — для дзяў чы нак? Вось 
вы трым ка з рэ клам на га ча со пі са 
та го ча су: «Ру жо вы, больш ра шу чы 
і моц ны ко лер, больш па ды хо дзіць 
хлоп чы кам, а бла кіт ны, больш мяк кі 
і да лі кат ны, лепш для дзяў чы нак».


