
6.00, 7.15, 8.20 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.40 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.20 Зо на Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.00 Дра ма «Свае».
12.10 «За ла ты па тэ фон».
13.20 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
13.45 Тай ны след ства.
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
16.00 «Усё як трэ ба!».
16.25 «Зор нае жыц цё». «Бед-
ныя сва я кі зо рак».
17.20 «Сім вал Пе ра мо гі».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
19.55 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Пра цяг».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ура чыс ты сход і свя-
точ ны кан цэрт «Зям ля на шай 
лю бо ві», пры све ча ныя Дню 
Не за леж нас ці Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь (Дню Рэс пуб лі кі).
21.35 Се ры ял «Апост ал».
0.55 Дзень спор ту.

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Снай-
пер. Зброя ад пла ты», 1-я 
се рыя.
10.10 На вi ны на двор'я.
10.45 Дак. се ры ял «Будзь у 
то ну се».
11.20 Ка ме дыя «Не мо жа 
быць!».
13.15 Тэ нiс. Уiм блдон. 
Агляд.
14.25 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
15.00 Ме лад ра ма «Рэ пе ты-
тар».
16.50 Бе ла рус кая ча сiн ка.
18.55 Се ры ял «Дзяр жаў ная 
мя жа».

20.25 «1812. Ад Нё ма на да 
Нё ма на».
21.25 КЕ НО.
21.30 Тра гi ка ме дыя «Унук 
кас ма на ўта».
23.10 Дак. се ры ял «Будзь у 
то ну се».
23.45 Се ры ял «След ства вя-
дзе Да Вiн чы».

8.00, 12.00, 16.00 Зям ля бе-
ла рус кая. Брас лаў скія азё-
ры.
8.15 «Сі бір скі ка зач нік».
9.00 «Сі ва грак». Тэ ле спек-
такль.
10.00, 17.30 «Пры го ды ў го-
ра дзе, яко га ня ма». Фільм-
каз ка.
11.20 «Ра дуй ся!» Фільм-парт-
рэт кам па зі та ра Вік та ра Ка-
пыць кі.
11.45 «Дом». Дак. фільм.
12.15, 21.00 «У чэр ве ні 
41-га», 1-я і 2-я се рыі. Маст. 
фільм.
14.05 «Зва ны даб ра вес та». 
Дак. фільм.
14.35 «Парт рэт на фо не эпо-
хі».
15.15 «Ад зям лі, вет ру і сон-
ца». На ву ко ва-па пу ляр ны 
фільм.
15.45 «Му зе ум».
16.15, 22.40 «Ко ла ча су». 
Дак. фільм.
17.10 «Ка лю чая гіс то рыя». 
На ву ко ва-па пу ляр ны фільм.
18.50 «Снег па дае і рас тае...» 
Фільм-парт рэт.
19.30 «Ва лен цій Вань ко віч. 
Шлях мас та ка». Дак. фільм.
19.50 «Доў гі шлях да ся бе...» 
На род ны ар тыст Бе ла ру сі Ге-
надзь Гар бук.
20.30 Ка лы хан ка.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб цiт ра мi), 
20.30 На шы на вi ны.
6.05 «На ша ра нi ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На вi ны спор ту.
11.10 «За кры тая шко ла». 
Се ры ял.
12.10 «Жа но чы док тар 2». 
Се ры ял.
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
14.05 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Ша лё ныя гро шы».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нiм ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лiк». 
«Ге ор гiй Жу каў. Ад рэ кор ду 
да па ра ду».
18.50 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Лiст ча кан ня». Се-
ры ял.
22.15 «Цю до ры». Се ры ял.
0.25 «Вя чэр нi Ургант».
1.10 Нач ныя на вi ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзi ны».
6.10, 17.20 «Мiн шчы на».
6.20, 7.45 «Ра нi ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 20.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.40 «Вя лi кае сне дан не».
10.20 «Гля дзець усiм!».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Сло ва жан чы не». 
Се ры ял.
12.30 «Джэй мi: абед за 30 
хвi лiн».
13.00 «Рэ пар цёр скiя гiс то-
рыi».
13.50 «Вя лi кi го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Гор кi су-
праць Баб руй ска.
15.45 «Iн шая кра i на». «Паўд-
нё вая Ка рэя: шлях тыг ра».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Пад ма ну тыя на ву-
кай».
20.00 «Ста лiч ныя пад ра бяз-
нас цi».
20.15 «Доб ры ве чар, ма лы».
20.30 Маст. фiльм «Ма сак-
ра».
23.00 Маст. фiльм «У чэр-
ве нi 41-га».

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».
6.40 Се ры ял «Ара бе ла вяр-
та ец ца».
7.05 «Цiк-так».
7.20 Се ры ял «Га лоў ныя ро-
лi».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На вi ны Са друж нас цi (бя гу чы 
ра док).
9.10 Маст. фiльм «Дзя мi да-
вы».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25 Се ры ял «Суд».
14.00 «Зла чын ства i па ка-
ран не».
14.30 «Агуль ны iн та рэс».
15.25 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
17.00, 22.45 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
18.30 «Ак цэн ты».
18.45, 1.50 Се ры ял «За кон i 
па ра дак. Ад дзел апе ра тыў-
ных рас сле да ван няў».
20.30 «Пар ты зан скi край».
21.25, 4.25 «Свет спор ту».
21.55, 3.40 Дак. фiльм «У све-
це сак рэт ных ве даў».
23.35 Се ры ял «Кромъ».
1.25 «Зроб ле на ў СССР».

7.00, 12.10, 18.55, 21.00, 0.15 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с «Лi га спра вяд лi вас цi».
7.40, 14.10 Се ры ял «Пу а ро 
Ага ты Крыс цi».
9.25, 18.10 Се ры ял «Дзён нi-
кi вам пi ра».
10.15 «Сi не ма тог раф». 
Маст. фiльм «Ас фаль та выя 
джунг лi».
12.15 Ме лад ра ма «Вя сел ле 
ў се зон даж джоў».
16.00 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
17.00 «Кi на блак нот».
17.15 Се ры ял «Свет без кан-
ца».
19.00 Се ры ял «Шэр лак».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Дра ма «Зна ём це ся. 
Джо Блэк».

6.00, 1.00 «РLАY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жон кi алi гар хаў».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ама-
зон кi».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 Скетч-шоу «Ад ны до-
ма».
12.30 «Ку ды пры вод зяць ма-
ры».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсiх».
14.30, 23.30 «Улёт нае вi-
дэа».
15.00 Се ры ял «Ка дэц тва».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
20.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кi. Ня вес ты».
21.10 Се ры ял «Дзет ка».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

7.00 «Ра нi ца Ра сii».
10.00 «Кар цi на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кi.
11.30 «Ранiшняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфiр».
13.00 Ток-шоу «Спра ва Х. 
След ства пра цяг ва ец ца».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 На-
вi ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «1000 дро бя-
зяў».
15.10 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.55, 22.40 Се ры ял «Са ма-
ра».
17.15 Мяс цо вы час. Вест-
кi—Маск ва.
17.30 Вест кi. Дзя жур ная 
часць.
17.50 Се ры ял «Тай ны iн-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
18.50 Се ры ял «Еф ра сiн ня. 
Та еж нае ка хан не».
20.45 Се ры ял «Агент».

23.50 Се ры ял «Па ца луй це 
ня вес ту!».
0.45 «Па да рваць мiр на. Атам-
ны ра ман тызм».

6.00 «НТБ ра нi цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сён ня.
11.00 «Да су да».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.25 Се ры ял «Ву лi цы раз-
бi тых лiх та роў».
15.05 «Спра ва гус ту».
15.35, 18.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
17.35 Се ры ял «Бра це нi кi».
19.35 Се ры ял «Ко дэкс го-
на ру».
21.20 Се ры ял «Мян тоў скiя 
вой ны».
23.30 Се ры ял «Сцер вы».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00 На вi ны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ра нi ца з 
IН ТЭР ам.
9.10 Маст. фiльм «Дзi кае 
сэр ца».
10.50, 1.30 Ся мей ны суд.
11.35, 23.00 Ле ген ды бан дыц-
кай Адэ сы.
12.20, 15.40, 1.05 Дак. се ры ял 
«Парт рэ ты дзi кай пры ро ды».
12.40 Фор му ла ка хан ня. Га-
рык Су ка чоў.
13.25, 23.25 Се ры ял «Са ма-
зван цы-2».
15.00 Су до выя спра вы.
16.00 Па за во чы. Мi ка лай На-
скоў.
16.45, 4.30 Дак. се ры ял «Га лi-
вуд скiя па ры».
17.35 Да вай па жэ нiм ся!
18.25, 5.20 Се ры ял «Анёл-
ахоў нiк».
19.10, 2.15 Се ры ял «Тай ны 
знак-3».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас цi.
20.30 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
21.15, 3.35 Се ры ял «Лю дзi i 
це нi-1», 1-я се рыя.

22.10, 6.00 Се ры ял «Вя роў ка 
з пяс ку», 1-я се рыя.

5.00 «Быў час». 2009 год.
6.00 «Там бу-Лам бу». Ка рот-
ка мет раж ны фiльм.
6.30 «Пад зна кам за дыя ка. 
Рак». 1992 год.
8.00 «Пес ня-74».
9.00 «А ча ла век iг рае на тру-
бе». Ка ме дыя.
10.10 «Iо сiф Брод скi. Па эт пра 
паэ таў». 1992 год.
11.00 «Брэйн-рынг». 1990 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «По ле цу даў». 1992 
год.
14.00 «Юрый Бон да раў. Су-
стрэ ча з чы та ча мi». 1978 
год.
15.30 «Вя сё лая мо ладзь». 
1985 год.
17.00 «...Да 16 i ста рэй шым». 
1988 год.
18.00 Спя вае ан самбль 
«Здрав ствуй, пес ня!». 1979 
год.
18.30 «Зайз драсць», 1-я част-
ка. Фiльм-спек такль.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Пры вi тан не свет, пры-
вi тан не ся бар!». 1986 год.
23.00 «Клуб кi на па да рож нi-
каў». 1985 год.
0.05 «Бу дзiль нiк». 1977 год.
0.40 «Без го ду ты дзень». 
Маст. фiльм.
4.00 «Кi на па на ра ма». 1990 
год.

9.30 Мо та спар тыў ны ча со пiс.
9.45 Аў та спорт. Чэм пi я нат 
све ту ў кла се Ту рынг.
10.30, 11.30 Су пер байк. Чэм-
пi я нат све ту.
11.00 Мо та спорт. Су пер спорт. 
Чэм пi я нат све ту.
12.00, 13.30, 20.30, 0.00 Ве ла-
спорт. Тур дэ Франс.
13.15 Ве ла ча со пiс.
17.30, 19.00 Фут бол. Чэм пi я-
нат све ту U-20.
21.45 Вось гэ та дзi ва!!!

22.00, 22.45 Пра рэ стлiнг.
23.45 Кон на спар тыў ны ча со-
пiс.
1.30 Кон ны спорт. Вя лi кi шлем 
Ро лекс.

5.00, 17.00, 19.00, 2.05 Скетч-
ком «Па мiж на мi».
5.20, 5.55, 21.00, 21.35, 2.25, 
2.50 Се ры ял «Мая сям'я».
6.30, 23.50 «Ка ме ды ян ты».
6.50 Ка ме дыя «Ка хан не i iн-
шыя ка та стро фы».
8.20 Ка ме дыя «Вя лi кi Стэн».
10.15 Ка ме дыя «Ча го хо чуць 
жан чы ны?».
12.25 Ка ме дыя «Дзiў ныя сва-
я кi».
14.00 Ка ме дыя «Шпi ён па су-
сед стве».
15.40 Пры го ды «Эйс Вен ту ра. 
Вы шук хат нiх жы вёл».
17.20 Пры го ды «Эйс Вен ту ра 
2: Ка лi клi ча пры ро да».
19.20 Ка ме дыя «Аме ры кан скi 
пi рог».
22.10 Пры го ды «Ас з асаў».
0.10 Ка ме дыя «Муж чы ны ў 
вя лi кiм го ра дзе».
3.25 Ка ме дыя «Па ро да буль-
дог».

2.00, 8.00, 14.00 Маст. фільм 
«Дзі кі са ба ка Дзін га».
3.35, 9.35, 15.35 М/с «Пры-
шэ лец у ка пус це». М/ф «Сі-
ні ца».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лі-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кі рус кіх пісь мен ні каў. «Ва-
ня дац кі». М/ф «Лім па по».
5.00, 11.00, 17.00 Пры го ды 
«Хва лі Чор на га мо ра», 1-я 
се рыя. М/ф «Сён ня дзень на-
ра джэн ня».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». М/ф «Ле ген да 
пра за вя шчан не Маў ра».

6.00 М/ф.
8.00, 3.10 «Ка мi сар Мег рэ». 
Се ры ял.

9.00, 18.30, 1.40 «Фат ма-
гуль». Се ры ял.
10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.45, 16.00 «Ва раж бiт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў нi чыя на 
пры вi даў». Дак. се ры ял.
13.30 «Эл вiн i бу рун ду кi 3». 
Маст. фiльм.
15.00, 0.50 «Мен та лiст». Се-
ры ял.
20.15 «Без пра ва на па мыл-
ку». Се ры ял.
21.15, 3.55 Чу жы су праць чу-
жо га». Маст. фiльм.
23.10 «Кан цi ну ум». Се ры ял.
0.00 «Ха дзя чыя мерц вя кi». 
Се ры ял.
5.40 «Тлу ма чэн не сноў».

5.00 «Шчас ліў чык». Ка ме-
дыя.
7.10, 15.30 «Ра дыё». Дра ма.
9.10 «Дзе вяць». Дра ма.
11.15 «Ідэа льны не зна ё мец». 
Тры лер.
13.10 «Ва ві лон». Дра ма.
17.30 «Гуль ні па тры ё таў». 
Тры лер.
19.35 «Жыц цё па Джэйн Ос-
цін». Дра ма.
21.30 «Ра ка вое чыс ло 23». 
Тры лер.
23.15 «Шоу Тру ма на». Ка-
ме дыя.
1.05 «З 13 у 30».
2.50 «Ма ла досць без ма ла-
до сці». Дра ма.

6.00 «Пі ра ты ХХ ста год дзя». 
Тры лер.
8.00 «На ша Russіa. Яй кі Лё-
су». Ка ме дыя.
10.00 «Аll Іnclusіve, або Усё 
ўклю ча на». Ка ме дыя.
12.00 «Цвет гра на та». Дра-
ма.
14.00 «Ка хан не з ак цэн там». 
Ка ме дыя.
16.00 «Ржэў скі су праць На па-
ле о на». Ка ме дыя.
18.00 «Фор му ла шчас ця». 
Ме лад ра ма.
20.00 «Сва бод нае пла ван-
не». Ме лад ра ма.

22.00 «Ар тэ факт». Тры лер.
0.00 «Кант ракт». Дра ма.
2.00 «Зям ля лю дзей». Дра-
ма.
4.00 «Толь кі не ця пер». Ме-
лад ра ма.

5.00, 21.00, 0.00 Лiх ту гi за 
мя жой.
6.00, 10.00 Мi сiя па вы ра та-
ван нi тыг раў.
7.00, 15.00 У по шу ках акул.
8.00, 8.30, 16.00, 16.30 Скар-
ба шу каль нi кi.
9.00, 12.00, 17.00 Аў та-SOS.
11.00, 19.00, 3.00 Ту рэм ныя 
цяж кас цi.
13.00 Апа ка лiп сiс.
14.00 Звя ры-ты та ны.
18.00, 2.00 Вай на ге не ра-
лаў.
20.00, 23.00, 4.00 80-я: дзе-
ся цi год дзе, якое ства ры ла 
нас.
22.00, 1.00 НЛА над Еў ро пай.

7.00 Са ма гон шчы кi.
7.50, 12.20, 3.05 Цу ды, ство-
ра ныя ру ка мi.
8.40, 20.05 Па тра бу ец ца 
збор ка.
9.10, 20.35, 4.45 Як пра цу юць 
ма шы ны.
9.35, 15.30, 5.10 Эк стрэ маль-
ная ры бал ка.
10.30, 11.00, 2.15, 2.40 Спра-
ва тэх нi кi!
11.25, 17.20, 3.55 Раз бу раль-
нi кi ле генд.
13.15, 0.00 Top Gear.
14.10, 15.05, 6.05 Ма хi на та-
ры.
16.25 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кi.
18.15, 18.45 Па ляў нi чыя на 
рэ лiк вii.
19.10, 19.40 Па ляў нi чыя на 
скла ды.
21.00 Ры бал ка го лы мi ру ка-
мi.
22.00 Ле дзя ное зо ла та.
23.00 Аляс ка: апош няя мя-
жа.
0.55, 1.25 Жах лi вае вi до вi шча.
1.50 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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МЕЛЬНИЦЫ 220в
ИНКУБАТОРЫ,
КОРМОРЕЗКИ, 
КОПТИЛЬНИ,

СЕПАРАТОРЫ, 
МАСЛОБОЙКИ, 

ДОЙКИ, 
УМЫВАЛЬНИКИ, 

КОРМОЗАПАРНИКИ
Гарантия 

и бесплатная доставка!

мтс 8-029-211-68-78
вел 8-029-308-68-78

ИП Рачицкий С.Н.    УНП 190751912
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БЕЛАРУСЬ 1БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2БЕЛАРУСЬ 2

БЕЛАРУСЬ 3БЕЛАРУСЬ 3
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Брэст 106.6 FM
Віцебск  101.8 FM
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Ма гі лёў 107.8 FM
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Ба ра на ві чы 98.4 FM
Са лі горск 104.3 FM
Пінск 103.2 FM
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«МА ДАМ»
Ка лі ка жуць аб бра ка фо-

бах, звы чай на ма юць на ўва-
зе муж чын, якія не хо чуць 
ажа ніц ца. Ад нак ёсць і жан-
чы ны, якія ба яц ца вы хо дзіць 
за муж. Звы чай на гэ та ад бы-
ва ец ца не ўсвя дом ле на: жан-
чы на лі чыць, што ёй прос та 
не шан цуе з кан ды да та мі 
на ру ку і сэр ца, а на са мой 
спра ве пад свя до ма ро біць 
усё, каб ад но сі ны не зай шлі 
за над та да лё ка. Што пры-
во дзіць да бо я зі вы хо дзіць 
за муж? Пры чын шмат.

Бы вае, што для дзяў чы ны 
ма ма — леп шая сяб роў ка. 
Пры вы ба ры, з кім па ехаць ад-
па чы ваць — з сяб роў кай або 
ма май, яна вы бе ра ма му. Пас-
ля спат кан ня дач ка бя жыць 
хут чэй да до му, каб рас ка заць 
ма ці ўсе пад ра бяз нас ці. Ма-
ла ды ча ла век прос та не мо жа 
ўклі ніц ца па між імі. Ад чуў шы 
гэ та, ён звы чай на сы хо дзіць. 
А ка лі ўсё ж ма ла дыя жэ няц-
ца, то не на доў га. Пас ля лю бой 
свар кі дач ка скар дзіц ца ма ме, 
а пры пер шай жа маг чы мас ці 
яна раз во дзіц ца з му жам і вяр-
та ец ца ў баць коў скую сям'ю 
іг раць ро лю вя лі ка га дзі ця ці. І 
гэ та толь кі адзін прык лад.

Ка лі вы ў бу ду чы ні ба чы-
це по бач з са бой муж чы ну, 
але не мо жа це су стрэць яго, 
трэ ба зра зу мець: што пе ра-
шка джае? Не га тыў ны во пыт, 
за вы ша ныя ча кан ні, ня ўпэў-
не насць у са бе? На гэ тыя пы-
тан ні заў сё ды мож на знай сці 
ад ка зы не толь кі ў ка бі не це 
псі хо ла га, але і ў пра гра ме 
«Ма дам». Вя ду чая Іры на Пят-
ро віч рас ка жа пра ад но сі ны, 
пры га жосць і зда роўе, вы ха-
ван не дзя цей і пра мно гае 
ін шае, што хва люе кож ную 
жан чы ну. Слу хай це пра гра-
му «Ма дам» кож ную су бо ту ў 
18.15 на ра дыё «Мір» і будзь-
це пры го жы мі і лю бі мы мі!

— Вы ве да лi, якiя цяж кас цi ча-
ка юць, ка лi iш лi спра ба ваць ся бе 
на тэ ле ба чан нi?

— Як ака за ла ся, я на ват блiз-
ка не ме ла ўяў лен ня пра тое, што 
зна чыць пра ца ваць на тэ ле ба чан-
нi. Мно гiм гле да чам зда ец ца, што 
быць вя ду чым вель мi прос та: пра-
чы таў тэкст на ка ме ру — i ўсё. I па-
куль не апы неш ся на гэ тым мес цы, 
думаецца, што ра бо та лёг кая. Але 
на ват па ся дзець у гры мёр цы дзве 
га дзi ны пас ля пад рых тоў кi тэкс ту да 
эфi ру скла да на. Мне зда ец ца, што 
на тэ ле ба чан не трап ля юць тыя, хто 
вель мi моц на хо ча там пра ца ваць. 
Я да во лi час та раз маў ляю з дзяў ча-
та мi, якiя ма раць пра тэ ле ба чан не, 
i ра зу мею, што нi хто не ду мае пра 
зва рот ны бок пра цы. Яны быц цам 
бы згод ныя ах вя ра ваць усiм: i аса-

бiс тым жыц цём, i воль ным ча сам. 
А на спра ве не кож ны вы трым лi вае 
вы пра ба ван не рэ аль нас цю.

— У пра мы эфiр так са ма не 
ад ра зу трап ля еш?

— Як пра вi ла, но выя лю дзi пра-
хо дзяць кас тынг. I ней кi час ты 
па вi нен па пра ца ваць па за штат на, 
каб да ця бе пры гле дзе лi ся. По тым, 
ма ю чы ўжо ней кi во пыт, мож на па-
ды сцi да кi раў нi ка i па пра сiць ця-
бе «па гля дзець». На пра цу бя руць 
перш за ўсё лю дзей, якiм цi ка вы 
сам пра цэс.

— Якiя ад чу ван нi да юць не-
каль кi хвi лiн эфi ру?

— Тут зу сiм iн шае ўспры ман не 
ча су. Да пры кла ду, ка лi вы гля дзi це 
на вi ны i пас ля агу ча най вя ду чым 
iн фар ма цыi iдзе iн тэр в'ю з не кiм, 
звы чай на яго пра цяг ласць уся го 

20 се кунд. Ка лi я толь кi па чы на ла 
пра ца ваць, час та ду ма ла: «Што 
мож на па спець ска заць за та кi ка-
рот кi час?». Але тэ ле вi зi ён шчы кам 
на ват не каль кi хвi лiн ча сам зда юц-
ца веч нас цю. Ад ка лег мож на па-
чуць: «На ват ка лi прос та за маў чаў 
i зра бiў удых, то па спеў дзя ся так 
ду мак ада гнаць, а гля дач па ду мае, 
быц цам вя ду чы прос та пе ра клаў 
па пер ку».

— Рас ка жы це аб пра цоў най ат-
мас фе ры ў ва шай ка ман дзе?

— Ка ман да, у якой я пра цую, — 
гэ та Агенц тва тэ ле на вiн. Там пад-
трым лi ва юць твор часць у лю бых 
пра явах. Кiм бы ты нi пра ца ваў: вя-
ду чым, рэ дак та рам, рэ жы сё рам — 
ка лi рап там у ця бе ўзнiк ла добрая 
iдэя, якая, на твой по гляд, мо жа 
быць цi ка вай гле да чу, то заў сё ды 
мож на па ды сцi да свай го кi раў нi-
ка i па дзя лiц ца сва iм ба чан нем яе 
ўва саб лен ня ў жыц цё. Та бе на ват 
да па мо гуць яе да пра ца ваць. А там, 
хто ве дае, маг чы ма, на ват ста неш 
но вым вя ду чым у эфi ры. Ад нак, ка лi 
што, нi хто не бу дзе з та бой нянь-
чыц ца. I не з-за та го, быц цам да 
ця бе нi ко му ня ма спра вы, а та му 

што з ця бе хо чуць зра бiць пра фе-
сi я на ла.

— На эк ра не вы рас каз ва е це 
пра на вi ны эка но мi кi. А ў жыц цi 
гэ ты до свед да па ма гае?

— Я да гро шай стаў лю ся хоць i 
па важ лi ва, але вель мi прос та. Не 
ма гу ска заць, што ў не чым са бе ад-
маў ляю. На ват ад клад ваю збе ра-
жэн нi. Ка лi трэ ба неш та на быць, то 
кi ру ю ся толь кi ад чу ван нем «па да-
ба ец ца» цi «не па да ба ец ца». Вар та 
лёг ка раз вiт вац ца з гра шы ма, та ды 
яны аба вяз ко ва вер нуц ца.

— Час та да во дзiц ца да каз-
ваць, што блан дзiн ка мо жа быць 
ра зум най i цi ка вiц ца сур' ёз ны мi 
рэ ча мi?

— Ка лi ты блан дзiн ка, то ця бе 
час цей за ўсё ўспры ма юць стэ-
рэа тып на. Але ра зум ная дзяў чы на 
ўмее та кiм ста но вi шчам ка рыс тац-
ца. Адзiн ка ле га на ват па дзя лiў ся 
сак рэ там: ка лi ро бiш вы гляд, быц-
цам не вель мi доб ра раз бi ра еш ся 
ў не чым, то та бе iмк нуц ца пад ра-
бяз на ўсё па тлу ма чыць, i ў вы нi ку 
атрым лi ва ец ца доб ры ма тэ ры ял.

— Чым да во дзiц ца ах вя ра ваць 
на ка рысць пра цы?

— Прак тыч на на ўсё, акра мя 
пра цы, за ста ец ца ма ла ча су. У нас 
не нар ма ва ны пра цоў ны дзень. Ка лi, 
на прык лад, iдзеш на пра цу i ве да-
еш, што сён ня бу дуць здым кi сю-
жэ та, то трэ ба ра зу мець: вы езд на 
мес ца мо жа быць i пас ля абе ду. А 
по тым вер неш ся i да ве ча ра бу дзеш 
пра ца ваць над яго пад рых тоў кай 
да эфi ру. Та му, мож на ска заць, я 
за бы ла ся, як гэ та мож на да мо вiц ца 
пай сцi з кiмсь цi ў кi но, тэ атр цi на 
кан цэрт. У апош нi мо мант усе пла-
ны мо гуць ад мя нiц ца. Лю дзi час та 
не ра зу ме юць ця бе, та му што лi-
чыц ца: ка лi ёсць жа дан не, то i час 
зной дзеш. Ад нак гэ та не пра нас.

— Але пе ра ме на мi ў сва iм 
жыц цi вы за да во ле ны?

— Я па жыц цi iду ад ад ной мэ ты 
да дру гой. Ка лi ты вы ра ша еш, што 
хо чаш не ча га да сяг нуць, то аба вяз-
ко ва змо жаш зра бiць гэ та. I, здзейс-
нiў шы за ду ма нае, ад чу ва еш неш та 
не ве ра год нае. А за дум ва ю чы ся, як 
i што маг ло б быць, ра зу ме еш: нi чо-
га нель га пра лi чыць, трэ ба прос та 
дзей нi чаць.

Але на ДРАП КО

�

Дзi я на РЭ ВЯ КО ВА:

«НЕ КОЖ НЫ, ХТО МА РЫЦЬ ПРА ТЭ ЛЕ БА ЧАН НЕ, 
ВЫ ТРЫМ ЛI ВАЕ ВЫ ПРА БА ВАН НЕ РЭ АЛЬ НАС ЦЮ»
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Пра ца на тэ ле ба чан нi па да ец ца пры ваб най iдэ яй, ка лi ты ся дзiш 
на ка на пе i пе ра клю ча еш ка на лы. Ад нак, збi ра ю чы ся па тра пiць на 
эк ран, на са мрэч вар та рых та вац ца да сур' ёз ных вы пра ба ван няў. 
Дзi я на Рэ вя ко ва су стра ка ец ца з гле да ча мi ў руб ры ках «У кур се» 
i «Ня вы нi кi» на тэ ле ка на ле «Бе ла русь-1». Сак рэ та мi пра тое, як 
спы ня ец ца час у эфi ры, на коль кi вы гад на быць блан дзiн кай, а 
так са ма пра за кад ра вае жыц цё лю дзей з «бла кiт на га эк ра на» 
яна па дзя лi ла ся з на мi.

Не еш це пе рад сном — 
і ў вас не бу дзе «мя хоў» 
і мар шчы нак пад ва чы ма. 
Што дня пра мы вай це во чы 
моц най гар ба тай — і знік не 
пры пух ласць, па чыр ва нен не 
па век, ад сту пяць 
стом ле насць і рэ зі ў ва чах. 
Прос тым пра ві лам до гля ду 
за ва чы ма ў хат ніх умо вах 
на ву чае ўрач-аф таль мо лаг 
11-й га рад ской па лі клі ні кі 
г. Мін ска Га лі на МІХ НЕ ВІЧ.

— Па чыр ва нен не ва чэй і па-
век мож на вель мі хут ка зняць, 
ка лі пра мыць іх рас тво рам бор-
най кіс ла ты. У ад ной шклян цы 
ха лод най га та ва най ва ды трэ ба 
рас тва рыць ад ну чай ную лыж-
ку (без вер ху) бор най кіс ла ты. 
Не менш эфек тыў на дзей ні чае 
вод ны на стой лі па ва га цве ту або 
ра мон ку. Ад ну чай ную лыж ку лі-
па ва га цве ту або ра мон ку за лі це 
шклян кай кі пе ню, праз 15 хві лін 
на стой пра ца дзі це. Асту джа ны 
на стой пры мя няй це для пра мы-
ван ня ва чэй. Ён эфек тыў ны і для 
за ха ван ня «бляс ку».

— Пра цоў нае мес ца па він-
на быць пра віль на асвет ле на. 
Пры чым сі ла свят ла для кож-
на га ча ла ве ка мо жа быць ін-
ды ві ду аль най. Уво гу ле свят ло 
не па він на быць яр кім або сла-

бым. Пры нар маль ным зро ку 
да стат ко вым лі чыц ца свят ло ад 
на столь най лям пы ма гут нас цю 
ў 60 Вт, раз ме шча най за 50 см 
зле ва ад ра бо чых да ку мен таў 
або кні гі.

— Пад час пра гля ду тэ ле пра-
грам або пра цы за кам п'ю та рам 
у цём ны час су так да дат ко вае 
асвят лен не аба вяз ко вае, але 
кры ні ца свят ла не па він на ства-
раць блі кі на эк ра не тэ ле ві за ра 
або кам п'ю та ра. Тэ ле пра гра мы 
рэ ка мен ду ец ца пра гля даць на 
ад лег лас ці не менш як 2 м.

— Пад час чы тан ня ле жа чы 
га ла ва па він на сва бод на і зруч-
на ля жаць на па душ цы, кры ні ца 
свят ла па він на быць раз ме шча на 
за га ла вой і асвят ляць толь кі кні-
гу. По зірк на тэкст па ві нен «па-
даць» пер пен ды ку ляр на.

У до гля дзе за ва чы ма доб ра 
да па ма гае спе цы яль ная гім нас-
ты ка для ўма ца ван ня воч ных 
мыш цаў. Гэ тыя прак ты ка ван ні 
вель мі лёг кія, і та му іх мож на вы-
кон ваць не каль кі ра зоў на дзень 
на пра цы і до ма. Пры пра віль-
ным, рэ гу ляр ным вы ка нан ні хоць 
бы не ка то рых пра па на ва ных 
комп лек саў вы на доў га за ха ва-
е це свае во чы зда ро вы мі, а зрок 
нар маль ным. Усе прак ты ка ван ні 
мож на вы кон ваць у лю бы час су-
так. Аб ме жа ван няў па ўзрос це і 

ста не зда роўя ня ма. Комп лек сы 
мож на чар га ваць у лю бой пас-
ля доў нас ці. Час вы ка нан ня — не 
больш за 3-5 хві лін.

1. Зняц це стом ле нас ці і на-
пру жа нас ці ва чэй. Пры пра цяг-
лым чы тан ні або на пру жа най 
пра цы ва чэй на пры кан цы кож-
най га дзі ны вар та ра біць 3-хві-
лін ны пе ра пы нак. Стань це ка ля 
акна, па гля дзі це на са мы да лё кі 
доб ра бач ны прад мет. Не змя ня-
ю чы ста но ві шча га ла вы, хут ка 
пе ра вя дзі це по зірк на шкло пе-
рад ва чы ма, по тым зноў на той 
жа прад мет за акном. Зра бі це 
гэ тае прак ты ка ван не на пра ця-
гу 2-3 хві лін, і вы па трэ ні ру е це 
ўнут ры воч ныя мыш цы, хрус та-
лік, зрэн кі і вель мі доб ра зні ме це 
на пру жан не.

Мож на зра біць кры ху інакш. 
На пра цоў ным мес цы, на ўзроў ні 
ва чэй па ве сіць або па ста віць на 
ма ні тор кам п'ю та ра якую-не будзь 
не вя ліч кую «дэ таль ку» (ска жам, 
су ве нір ную фі гур ку сім ва ла го-
да). Та ды гэ тае ж прак ты ка ван не 
мож на вы кон ваць та кім чы нам: 
па чар зе фік суй це свой по зірк 
на лю бым ад да ле ным прад ме-
це за гэ тай фі гур кай (ска жам, на 
сця не) і на са мой фі гур цы. Эфек-
тыў насць прак ты ка ван ня кры ху 
мен шая, але на пру жан не з ва чэй 
зні ма ец ца.

2. Гім нас ты ка для ўма ца ван-
ня воч ных мыш цаў. Вы кон ва-
ец ца ў лю бым мес цы і лю бы час 
су так. Мож на ста яць, ся дзець ці 
ля жаць.

а) Як ма га больш шчыль на 
за плю шчы це во чы, пра лі чы це 
да пя ці, рэз ка і шы ро ка рас-
плю шчы це во чы, зноў па лі-
чы це да пя ці. Паў та ры це гэ та 
3-5 ра зоў.

б) Пач ні це лі чыць пра ся бе да 
10 і ад на ча со ва з мак сі маль на 
маг чы май хут ка сцю мір гай це ва-
ча мі. На лі ку «дзе сяць» за плю-
шчы це во чы і праз 2-3 се кун ды 
рас плю шчы це. Паў та ры це 3-5 
ра зоў.

в) Зра бі це ва чыма па два 
па воль ныя кру га выя ру хі зле ва 
на пра ва і на ад ва рот, спра ва на-
ле ва. Праз 3 се кун ды паў та ры це. 
Вы ка най це 3-5 ра зоў.

3. Гім нас ты ка для па ляп-
шэн ня зро ку. Прак ты ка ван ні 
вар та вы кон ваць не менш за 5 
ра зоў кож нае на пра ця гу 10 се-
кунд, з 5-се кунд ным пе ра пын кам 
па між імі.

Зра бі це га ры зан таль ныя ру хі 
ва чэй: на пра ва-на ле ва.

Зра бі це вер ты каль ныя ру хі 
ва чэй: уверх-уніз.

Вы кон вай це кру га выя ру хі ва-
ча мі па стрэл цы га дзін ні ка і су-
праць яе.

Па мір гай це ў мак сі маль ным 
тэм пе.

Ска сі це во чы ў ле вы ніж ні кут, 
пе ра вя дзі це по зірк уверх па пра-
мой. Ска сі це во чы ў пра вы ніж ні 
кут і пе ра вя дзі це по зірк уверх. 
Праз 3 се кун ды ўсё паў та ры це.

Па стаў це па лец да пе ра нос ся 
і па гля дзі це на яго. Паў та ры це 
5 ра зоў.

Па мір гай це ў мак сі маль ным 
тэм пе.

Зра бі це прак ты ка ван не 
«Зняц це стом ле нас ці і на пру-
жан ня ва чэй».

4. Для тых, хто пра цуе за 
кам п'ю та рам. Усе гэ тыя прак-
ты ка ван ні скі ра ва ны на пра фі-
лак ты ку блі за ру кас ці, зняц це з 
ва чэй стом ле нас ці і па ляп шэн не 
зро ку. Кож нае прак ты ка ван не 
вар та паў та раць не менш за 5 
ра зоў. Увесь комп лекс паў та раць 
праз 40-50 хві лін пра цы на кам-
п'ю та ры.

а) Се дзя чы ад кінь це ся на зад, 
зра бі це глы бо кі ўдых, на хі лі це ся 
на пе рад і зра бі це поў ны вы дых.

б) Ад кінь це ся на спін ку крэс-
ла, за плю шчы це, а пас ля рэз ка і 
шы ро ка рас плю шчы це во чы.

в) Сядзь це пра ма, ру кі — на 
по яс. Па вяр ні це га ла ву на пра ва, 
па гля дзі це на ло каць пра вай ру-
кі. Па вяр ні це га ла ву на ле ва, па-
гля дзі це на ло каць ле вай ру кі.

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

ДЛЯ ДОБ РА ГА ЗРО КУ І... БЛЯС КУ
г) Пад ні мі це во чы ўверх. Зра-

бі це імі кру га выя ру хі па стрэл цы 
га дзін ні ка, а пас ля су праць яе.

д) Пра цяг ні це ру кі на пе рад, 
па гля дзі це на кон чы кі паль цаў, 
уз ні мі це ру кі ўверх (зра бі це 
ўдых), пра вод зя чы по зір кам і не 
ўзні ма ю чы га ла вы. На вы ды ху 
ру кі апус ці це, так са ма пра вод зя-
чы по зір кам і без ру ху га ла вы.

5. Гім нас ты ка для стом ле-
ных ва чэй. Ка лі вы ад чу лі га лаў-
ны боль і рэ зі ў ва чах, вы ка най це 
на ступ ныя прак ты ка ван ні. Паў-
та рай це па 5 ра зоў.

а) Зра бі це глы бо кі ўдых і як 

ма га мац ней за плю шчы це во чы. 
Моц на на пруж це мыш цы га ла вы, 
тва ру, шыі. Ды хан не за тры май-
це на 2-3 се кун ды, пас ля зра бі-
це хут кі вы дых. Во чы на вы ды ху 
шы ро ка рас плю шчы це.

б) Во чы за плю шчы це, кру га-
вы мі ру ха мі па ду ша чак паль цаў 
асця рож на і аку рат на па ма сі руй-
це над броў ныя ду гі і «пад воч ча» 
ад пе ра нос ся да скро няў.

в) За плю шчы це во чы, рас-
слаб це ся. Зра бі це па чар зе па 
5 поў ных кру га вых ру хаў ва чы ма.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
УНП 100055817

РАБОЧИЕ: 
� тракторист;
� наладчик КИП и А;
� слесарь-сантехник УП ЖЭС;
� кровельщик по металлическим кровлям 
УП ЖЭС;
� маляр УП ЖЭС (требования 3–4 разряд);
� электромонтер УП ЖЭС (требования 3–4 
разряд);
� оператор ПЭВМ (б-р Шевченко, 20);
� рабочие по комплексной уборке УП ЖЭС.

Возможно обучение и повышение 
квалификации по указанным 
профессиям на производстве. 

ДОСТОЙНАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ З/ПЛАТА! 
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ! 

Дружный и доброжелательный коллектив! 

СПЕЦИАЛИСТЫ (с опытом работы): 
� директор УП ЖЭС № 62 (ул. Заслав-
ская, 23);
� главный инженер УП ЖЭС № 27 (ул. Ор-
ловская, 24);
� мастер УП ЖЭС 1 (ул. Интернациональ-
ная, 4) УП ЖЭС 13 (ул. Нововиленская, 6);
� начальник отдела производственно-
техноло гической комплектации и обслу-
жи вания; 
� инженер-энергетик — инженер в отдел 
благоустройства на период дек ретного 
отпуска (ул. Новаторская, 53а);
� инженер в технический отдел на пери-
од декретного отпуска;
� юрисконсульт РСЦ1 на период декрет-
ного отпуска (б-р Шевченко, 20)
Возможен карьерный рост! 

Обращаться по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 20а. БУДЕМ РАДЫ ВСЕМ! Тел. 327 67 52.


