
6.35 Се ры ял «Бай кі Мі цяя». 
(12+).
7.10, 22.10 Ме лад ра ма «Аку-
шэр ка». (16+).
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+).
13.15 Ме лад ра ма «Жан чы на 
з лі ле я мі». (16+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Се ры ял «Тат кі». (16+).
16.45 Ме лад ра ма «Спад чын-
ні ца». 1—4-я се рыі. (12+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.

7.00 М/с «Фік сі кі». (0+).
7.20 Ка ме дыя «Каз кі на ноч». 
(12+).
9.05, 19.45 Тэ ле ба ро метр.
9.10 «Свет на вы ва рат. Не-
пал». (16+).
10.15 «Біт ва са ло наў». (16+).
11.20 «Спат кан не для ма мы». 
(12+).
12.30 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 
(0+).
13.45 «Сям'я 3D». Скетч кам. 
(12+).
14.20 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
15.35 Фан тас ты ка «Тор-2: 
цар ства цем ры». (12+).
17.35 «Біт ва эк стра сэн саў. 16 
се зон». (16+).
20.25 «Вя сел ле ўсля пую». 
(16+).
22.05 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.10 Дра ма «Ру ка на міль-
ён». (12+).
0.15 «Арол і рэш ка. Кру га свет-
ка». (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 13.20, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 13.40, 20.30 Гэ ты дзень.
8.20 М/ф (0+).
8.35 «Рад ня». Дра ма (12+).
10.15 «На пе рад у мі ну лае».
10.40 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.35 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ны ка лек тыў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, ан самбль на род най 
му зы кі «Бя се да» Бел тэ ле ра-
дыё кам па ніі.
12.25 «Вя лі кія мас та кі». П'ер-
Агюст Рэ ну ар (12+).
13.45 «Дзяр жаў ная гра ні-
ца». Маст. фільм «Смя рот ны 
ўлоў» (12+).
15.30 «Жы вая куль ту ра». Тра-
ды цый ная тэх на ло гія ткац тва 
па двой ных ды ва ноў (в. Гу дзе-
ві чы, Мас тоў скі ра ён).
16.00 Гос ці «Сла вян ска га ба-
за ру». Гру па «Лю бэ».
16.50 «Ка хаць па-рус ку-3». «Гу-
бер на тар». Ме лад ра ма (12+).
18.30 «Соль зям лі». Маст. 
фільм. 1-я се рыя (12+)
19.35 «Ле ген ды кі но». Ра лан 
Бы каў (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Рад ня». Дра ма (12+).
22.45 «Свят ло да лё кай зор-
кі». Па мя ці на род на га ар тыс-
та СССР, на род на га ар тыс та 
Бе ла ру сі Мі ка лая Яро мен кі.
23.10 «Свя ты ні Бе ла ру сі».

7.00 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Фран цыя — Аў стра лія.
8.50, 22.50 Фут бол. Дзён нік 
чэм пі я на ту све ту.
9.20, 23.25 Бас кет бол. Ку бак 
С. Ха ліп ска га. U-17.
11.05 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Ар ген ці на — Іс лан дыя.
13.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Хер-
та ген бош. Фі нал.
14.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Кос та-Ры ка — Сер бія. (У 
пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

16.50 Гуль ні «на вы раст».
17.20 Піт-стоп.
17.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Гер ма нія — Мек сі ка. (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
19.55 Вы ні кі тыд ня.
20.40 Спорт-мікс.
20.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Бра зі лія — Швей ца рыя. (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 Маст. фільм «Ня скон ча-
ная апо весць» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.35 «Уга дай ме ло дыю» (12+).
11.15 Да 75-год дзя ак цё ра. 
«Алег Ві даў. «З та бой і без 
ця бе» (12+).
12.15 «Сло ва го на ру» (12+).
13.00 «Чэ Ге ва ра. «Я жы вы і 
пра гну кры ві» (16+).
14.25 Соль ны кан цэрт ан-
самб ля «Сяб ры», пры све ча ны 
60-год дзю На ва по лац ка (6+).
16.20 Ме лад ра ма «Па дзя лі ся 
шчас цем сва ім» (16+).
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Пра фе сій нае ася род-
дзе».
21.25 «Клуб Вя сё лых і Зна ход-
лі вых». Су стрэ ча вы пуск ні коў 
(16+).
23.45 «Што? Дзе? Ка лі?» Лет-
няя се рыя гуль няў (12+).

6.00 «Сту дэн ты-2». Се ры ял 
(16+).
7.40 «Ежа ба гоў» (16+).
8.35 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.55, 16.00 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
9.20 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы-3» (16+).
11.15 «Вя лі кае сне дан не» (12+).
11.50, 22.25 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.45, 1.00 Ка ме дыя «Дзе зна-
хо дзіц ца но фе лет?» (12+).

15.10 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
17.40 «Пад пры крыц цём». 
Се ры ял. За ключ ныя се рыі 
(16+).
19.30 «Ты дзень».
20.35 Тры лер «Ілю зі я ніст» 
(12+).
23.55 «Соль ад пер шай асо бы. 
Аляк сандр Раз эн ба ум» (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10, 7.30 М/ф (0+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
9.00 «Зда бы так рэс пуб лік. 
Вась мі дзя ся тыя» (12+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры-
ял «Бег чы». (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
3.30 Се ры ял «Спра ва гаст ра-
но ма № 1». (16+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.30 Маст. фільм «Свят ло ў 
акне». (12+).
9.00 Маст. фільм «Ад да ле-
ныя на ступ ствы». (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та». 
(16+).
13.00 «На ша спра ва». (16+).
13.15 «Сме ха па на ра ма» Яў ге-
на Пет ра ся на». (16+).
13.45 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.45 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца». (16+).
16.30 Маст. фільм «Прад ка-
зан не». (12+).
18.20 «Лі га дзіў ных лю дзей». 
(12+).
20.00 Вест кі тыд ня.

21.45 Маст. фільм «Бе ра гі». 
(12+).
0.50 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 Се ры ял «Час Вол ка ва». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ад ной чы...» (16+).
8.55 «Іх но ра вы». (0+).
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча». 
(16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі». (12+).
12.00 «Дач ны ад каз». (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.10 Маст. фільм «Я па ка жу 
та бе Маск ву». (16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+).
18.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі». (16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 Ты не па ве рыш! (16+).
21.05 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
22.40 Маст. фільм «Дзень ад-
чаю». (16+).

9.00, 16.15, 18.50, 20.40, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
9.15 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
9.45 Сад і ага род.
10.00 Се ры ял «Банг кок-Хіл-
тан» (16+).
14.40 Пры го ды «Ла ві на» (16+).
16.20 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
16.25 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Пры го ды «Кні га джунг ляў» 
(12+).
18.00 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
18.55 Ка ме дыя «Ся мей ка 
Джон саў» (16+).
20.35 «Ве чар ні ца».
20.25 Ка ме дыя «Ма ма бу дзе 
стра ляць» (12+).
22.20 Ка ме дыя «Па ла са ты 
рэйс» (12+).

6.00 «Тур ба мік сер» (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
7.40, 0.00 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
9.00, 3.00 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
9.25, 3.20 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
9.50, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
10.20, 19.30, 22.10 «Ураль скія 
пель ме ні». (16+).
11.00 «Муж чын ская спра ва» 
(16+).
11.30 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(12+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Ма мач кі-3» 
(16+).
15.10 Фан тас ты ка «Га дзі ла». 
(12+).
17.40 Ані ма цый ны фільм 
«Эпік». (6+).
21.00 «Шоу вы хад но га дня» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Га лы гін.ru» 
(16+).
1.50 «Кі но ў дэ та лях» (16+).
2.40 «Ера лаш» (6+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30 «Шу кай це жан чы ну». 
Маст. фільм.
9.00 «Мі фы Ста ра жыт най Грэ-
цыі». Дак. се ры ял.
9.30 «Знік лая ім пе рыя». Маст. 
фільм.
11.15 «Кі но на ша га дзя цін-
ства». Дак. фільм.
12.05 «Жыц цё ў па вет ры». 
Дак. се ры ял.
12.55 «Эфект ма тыль ка». Дак. 
се ры ял.
13.25 «Бэн Гур». Маст. фільм.
16.50 «Пеш шу...» Маск ва фут-
боль ная.
17.15 Па сля дах тай ны. «Ёга — 
шлях са ма па знан ня».

18.00 Да Дня ме ды цын ска га 
ра бот ні ка. «Фес ты валь «Ме-
ды цы на як мас тац тва». Свя-
точ ны кан цэрт».
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Сем ста рых і ад на дзяў-
чы на». Маст. фільм.
21.35 «Спорт, спорт, спорт». 
Маст. фільм.
22.55 «Шэ дэў ры су свет на га 
му зыч на га тэ ат ра». Опе ра 
«Ка зан не пра ня бач ны го рад 
Кі цеж і дзе ву Феў рон ню». Па-
ста ноў ка Д. Чар ня ко ва.
2.10 Па сля дах тай ны. «Ёга — 
шлях са ма па знан ня».

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1958. 
2-я част ка. 2010 год. (12+).
7.05, 8.40, 9.40, 11.00, 19.10, 
21.40, 23.50, 1.05, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія. (12+).
7.40 Маст. фільм «Ні хто не за-
ме ніць ця бе». (16+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы час». 
(12+).
10.00 «Кол ба ча су». (16+).
12.00 Маст. фільм «Дзяў чы на 
з ха рак та рам». (12+).
13.30 «12 угне ва ных муж-
чын. Дзядзь ка Ва ня і ін шыя». 
1993 год. (12+).
14.30 «Ра ніш няя пош та». 
1989 год. (12+).
15.00 «Быў час». 2009 год. 
(16+).
15.55 Маст. фільм «Два гу са-
ры». (16+).
18.05 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з пісь мен-
ні кам Ула дзі мі рам Вай но ві-
чам». 1992 год. (12+).
19.25 «Ва кол сме ху». «Сту-
дэнц тва». 1982 год. (12+).
20.50 М/ф «Каз ка для На та-
шы». (6+).
22.00 Фільм-спек такль «Аграб-
лен не апоў на чы». 1978 год. 
(12+).
23.00 «Му зыч ны рынг». «Звуки 
Му» і «А ВИА». 1989 год. (12+).
0.00 «Яло вая суб ма ры на». 
«АукцЫ он. Як чу ец ца, так і пі-
шац ца». 2006 год. (16+).

1.25 Тэ ле спек такль «За ла тая 
рыб ка». 1986 год. (12+).
4.00 «На ро джа ныя ў СССР». 
(12+).

4.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
22.00, 0.30 Аў та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на».
16.15 Аў та гон кі. «24 га дзі ны 
Ле-Ма на»-эк стра.
16.35 Тэ ніс. WTA.
17.00, 21.20, 2.30 Тэ ніс. WTA. 
Фі нал.
19.00 Кон ны спорт. Global 
Champіons Tour.
20.15, 1.30 Ве ла спорт. «Рут-
дзю-Сюд».
23.00 Ве ла спорт. «Тур Сла-
ве ніі».
0.00 Ра лі. ERC.

0.45 Дзя ду ля лёг кіх па во дзін. 
(18+).
2.40 За бой ны агень чык. 
(16+).
4.30 Пад кі дыш. (0+).
5.40 Ву са ты нянь. (6+).
6.50 Рэ ста ран спа да ра Сеп ці-
ма. (12+).
8.30 Ма нія ве лі чы. (6+).
10.35 Вя чэ ра з пры дур кам. 
(12+).
12.05 Гэ ты ня ём кі мо мант. 
(16+).
14.00 Га лі вуд скія ко пы. (12+).
16.15 На цы я наль ная бяс пе ка. 
(12+).
17.50 Не рэ аль нае ка хан не. 
(16+).
19.30 Пра ві лы зды му: ме тад 
Хіт ча. (12+).
21.45 Будзь ма ім хлоп цам на 
пяць хві лін. (16+).
23.25 Уік-энд у Па ры жы. 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Па нен ка і ку лі нар» (12+).

10.35, 1.15 «Ра бін зон». Се ры-
ял (16+).
14.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).
15.35 «За ку ліс ныя вой ны на 
эст ра дзе». Дак. фільм (12+).
16.30 «Чыс та мас коў скія за-
бой ствы». Се ры ял (12+).
20.00 «Без пад ма ну» (16+).
20.50 «Без тва ру». Ба я вік 
(16+).
23.15 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
23.45 «Грань». Се ры ял (16+).
4.30 «Хро ні кі мас коў ска га по-
бы ту» (16+).
5.10 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

6.10 Па ра нор ман, або Як пры-
ру чыць зом бі (6+).
8.10 Два нац цаць сяб роў Оў-
шэ на (16+).
10.35 Це ла а хоў нік (16+).
13.10 Сем га доў у Ты бе це 
(16+).
15.50 Па ляў ні чыя на пры ві даў 
(12+).
18.00 Па ляў ні чыя на пры ві-
даў-2 (12+).
20.10 Эва лю цыя (12+).
22.10 Тры нац цаць сяб роў Оў-
шэ на (16+).
0.25 Упры тык (18+).
2.20 Сем' я нін (12+).
4.25 Так сі-4 (12+).

6.20 Ка хан не з ак цэн там 
(16+).
8.25 Блок бас тар (12+).
10.15 Прак ты ка ван ні ў вы дат-
ным (16+).
12.15 Ста рое доб рае кі но. Па-
да рож жа па на Кляк сы. 1-я се-
рыя (6+).
14.00 Муж чы на з га ран ты яй 
(16+).
15.50 Вій (12+).
18.20 Ге рой на ша га ча су (12+).
20.20 Без ме жаў (12+).
22.20 Ма ра фон (12+).
0.20 Хард кор (18+).

2.20 Мой та та — Ба рыш ні каў 
(12+).
4.05 Жыць (16+).

6.00 Аў та-SOS. (12+).
7.35, 9.55 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.20, 3.45 Цу ды ін жы не рыі. 
(12+).
11.25, 0.30 Ін стынкт вы жы ван-
ня. (16+).
12.10 Зо ла та Юка на. (12+).
12.55, 2.55 Ма ра до на. (16+).
13.45, 2.00 Рэ корд. (12+).
14.40, 21.10, 22.45 Ге ній: Пі ка-
са. (16+).
15.30, 23.40 Не вя до мая пла не-
та Зям ля. (12+).
18.00, 22.00, 1.15, 4.30 Скар бы 
Ту тан ха мо на. (12+).
18.45 Дру гая су свет ная вай на: 
асу шэн не акі я на. (12+).
19.30 Асу шэн не Аль кат ра са. 
(12+).
20.20 Ге ній: Эй нштэйн (16+).
5.20 Зор ная раз мо ва. (16+).

8.00, 10.30 Зроб ле на з дру гас-
най сы ра ві ны (12+).
11.00, 2.00 Ра та валь ні кі-цяж-
ка ва га ві кі (12+).
12.00 Го лыя і на па ло ха ныя 
(16+).
13.00 Вы жыць у цем ры (12+).
14.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю 
(12+).
15.00 Тур ба ду эт (12+).
16.00 Аме ры кан скі чо пер (12+).
17.00, 2.55 Тэх аскі ме тал 
(12+).
18.00 Звыш ча ла ве чая на ву ка 
(16+).
20.00, 0.00 Раз бу раль ні кі ле-
генд (16+).
1.00 Адам псуе ўсё (16+).
3.50 Сак рэ ты пад зя мел ля (12+).
4.40 Хут кія і гуч ныя (12+).
7.10 Ву ліч ная на ву ка (16+).

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

Нядзеля, 
17 чэрвеня

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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АНТАНТ

Ну і ну!Ну і ну!  

АЎ ТА АМА ТА РА 
ПА ХА ВА ЛІ Ў МА ШЫ НЕ

У ад ной з вё сак Кі тая, што не-

да лё ка ад го ра да Ба а дзін пра-

він цыі Хэ бэй, мяс цо вы жы хар 

пе рад смер цю ўзяў абя цан-

не са сва я коў вы ка наць яго 

апош няе жа дан не: ён за га даў 

ад шу каць яго ста ры аў та ма-

біль Hyundaі Sonata і па ха ваць 

яго ў ім за мест тру ны.

У ад па вед нас ці з за вя шчан нем 

род ныя змаг лі знай сці аў та ма біль і 

вы ку пі лі яго пры клад на за 1650 до-

ла раў. Як ад зна чае The Daіly Maіl, 

для сва я коў па мер ла га гэ ты не звы-

чай ны ры ту ал па ха ван ня ака заў ся 

вель мі вы гад ным. У ся рэд нім кошт 

па ха ван ня ў та кіх буй ных га ра дах, 

як Ба а дзін, на сель ніц тва яко га 

на блі жа ец ца да 12 млн ча ла век, 

скла дае ка ля 12 ты сяч до ла раў. На 

ві дэа за пі се не звы чай на га па ха ван-

ня ў ін тэр нэ це ві даць, як эк ска ва-

тар па ды мае се раб рыс ты се дан у 

па вет ра і за тым па воль на апус кае 

ў вя лі кую вы ка па ную ма гі лу. Сце-

ны яе бы лі ўма ца ва ныя бе то нам, 

та му атры маў ся на ват склеп. На ві-

дэа не ві даць, ці бы ла ўста ля ва ная 

звер ху та кая ж бе тон ная плі та, што 

і па ба ках. Ка лі так, то ў да лё кай 

бу ду чы ні на шчад кі па ха ва на га змо-

гуць знай сці ў гэ тай кап су ле ча су 

«аў та ра ры тэт», да рэ чы, ра зам з 

рэ гіст ра цый ным зна кам.

Ня гле дзя чы на тое што кі тай скія 

мо гіл кі лі та раль на пе ра поў не ныя і 

ўла ды спра бу юць пе ра ка наць гра-

ма дзян у не аб ход нас ці крэ мі ра-

ваць ня бож чы каў, боль шасць усё 

роў на ад дае пе ра ва гу тра ды цый-

ным па ха ван ням у ма гі лах, што 

да та го ж сім ва лі зуе са цы яль нае 

ста но ві шча ня бож чы ка. А ка лі ўлі-

чыць, што ў Кі таі сва я кі рэ гу ляр на 

«пе ра праў ля юць» па мер лым у за-

ма гіль ны свет гро шы, воп рат ку і 

лю быя ін шыя прад ме ты, у тым лі ку 

аў та ма бі лі і да мы (усё гэ та ро біц-

ца з кар до ну) шля хам спаль ван ня 

гэ та га даб ра ў ры ту аль ных пе чах, 

то та кі пе ра ход у ін шы свет у су час-

ным аў та ма бі лі стаў для па мер ла га 

вель мі «ста тус ным».

У КА НА ДЗЕ ЎКРА ЛІ... 
ГО НАЧ НЫЯ ВАН НЫ

У ка над скім го ра дзе На най-

ма здзейс не ны кра дзеж трох 

го нач ных ван наў на пя рэ дад ні 

пер шых спа бор ніц тваў, па ве-

да міў пар тал CBC.

Брэд Дэ віс, у яко га ўкра лі два 

пла валь ныя срод кі, пры знаў ся, што 

яны абы шлі ся яму ў ты ся чы до ла-

раў і ён вель мі за сму ча ны стра тай. 

Ка на дзец тры маў свае ван ны на 

ахоў най вер фі. На мі ну лым тыд ні 

го нач ную ван ну ўкра лі і ў Кур та Хен-

дэр са на. Пла валь ны сро дак сцяг ну-

лі з за дня га два ра ка над ца, пры чым 

зла дзеі не кра ну лі гор ны ве ла сі пед, 

які ста яў там жа. Прад стаў нік Та-

ва рыст ва ван ных гон шчы каў На-

най ма Грэг Пі как за явіў, што гэ та 

бес прэ цэ дэнт ны і сум ны вы па дак, 

та му што гон шчы каў вель мі па ва-

жа юць у го ра дзе. Па лі цыя ад зна чы-

ла, што вя дзе рас сле да ван не, але 

па пя рэ дзі ла, што плаў срод кі лепш 

тры маць пад зам ком.

Гон кі на ван нах пра хо дзяць 

у На най ма з 1967 го да.


