
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, 15.00, 
19.00, 23.35 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.15 Зо на Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.00 Ка ме дыя «Два дні».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
13.20 Клуб рэ дак та раў.
14.10 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
15.55 Заўт ра — гэ та мы!
16.25 Усё як трэ ба!
16.50 Бе не фіс У. Ма і се ен кі і 
У. Да ніль ца «Трыц цаць га доў 
лёг ка за сва яль на га гу ма ру».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Каў чэг».
23.50 Дзень спор ту.
0.00 Тры лер «Крум кач».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Жу-
раў-2».
10.20 На ві ны на двор'я.
10.55, 0.05 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Він чы».
12.10 Дра ма «Ка лі на чыр-
во ная».
14.15 Ка ме дыя «За па вет».
16.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.00 Дра ма «Кат». 1-я і 2-я 
се рыі.
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Ін тэр ны».
23.05 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 18.05, 0.05 «Ка лей да скоп».

8.05 «Ка лю чая гіс то рыя». 
На ву ко ва-па пу ляр ны фільм.
8.30 «Госць». Ка рот ка мет-
раж ны фільм.
9.00 «Шчас це бе раг чы». Дак. 
фільм.
9.35 «Док тар Жы ва га». 
Маст. фільм. За ключ ная 
се рыя.
10.20, 21.55 «Дыя@блог». 
Пра мо ву.
10.50 «Бу ра». Фільм-фэн-
тэ зі.
12.35, 23.40 «Свят ло да лё-
кай зор кі».
13.00, 23.10 «Па спець да но-
чы». Фільм-парт рэт.
13.35 «Ку па ла і Ко лас. Два 
яб лы кі на ад ной га лін цы». 
Дак. фільм.
14.05 «Ма ем рэ чы». Ку фар.
14.20 «Та ям ні ца ду шы».
14.50 «За гад кі дзе да Кан-
дра та». Дак. фільм.
15.15 «Шлях ціц За валь ня, 
або Бе ла русь у фан тас тыч-
ных апа вя дан нях». Маст. 
фільм.
16.45 «На пе рад у мі ну лае».
17.15 «Узо ры лё су». Дак. 
фільм.
17.35 «Приведем ко Твор цу 
сот во рен ный Им Кос мос». 
Дак. фільм.
18.15 «Шэр лак Холмс і док-
тар Ват сан». Пер шая част-
ка.
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 «Са ша-Са шач ка». 
Маст. фільм.
22.25 «Ге рой на ша га ча су». 
Дра ма. 1-я се рыя.

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 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».

12.10 «Са мы леп шы муж».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 Се ры ял «Яс мiн».
16.15 Се ры ял «Хат няя ра-
бот нi ца».
16.55 «Да вай па жэ нiм ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лiк». 
«Ула дзi слаў Сы ра ком ля. 
Больш, чым па эт».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зi цыя».
22.05 «Вя чэр нi Ургант».
22.40 Ба я вiк «Дра пеж нiк 
2».
0.40 Нач ныя на вi ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.40 «Вя лі кае сне дан не».
10.20, 13.00, 20.15 «Га ра ды, 
якія спя ва юць».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Та кі лёс».
12.30 «Джэй мі: абед за 30 
хві лін».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг. Но вы се-
зон. Біт ва ка вер-бэн даў».
15.30 «Ін шая кра і на». «Ка-
зах стан. Дзе юр ты су сед ні-
ча юць з хма ра чо са мі».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Сак рэ ты ста ра жыт-
ных пры га жунь».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.25 Фан тас ты ка «Скай-
лайн».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.50 «Элік сір ма ла до сці».

5.00 Се ры ял «Пяць хвi лiн 
да мет ро».
6.35 М/ф.

7.05 «Цiк-так».
7.20 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 На вi ны Са друж нас цi 
(бя гу чы ра док).
9.15 Маст. фiльм «Гон кi без 
фi нi шу».
10.50 Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25,  2 .55 Се ры ял 
«Клон».
15.25, 22.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.20 Се ры ял «Чор ны 
крум кач-2».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
19.00 Се ры ял «Чыр во ная 
ка пэ ла».
21.25 «Ак цэн ты».
21.40 Дак. фiльм «У све це 
мi ну ла га».
23.25 Се ры ял «Чыс та анг-
лiй скiя за бой ствы».
1.15 Маст. фiльм «Афе ра».

7.00 «Ра нi ца Ра сii».
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 «Асаб лi вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 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, 17.10 Се ры ял «Пу ця-
вi кi-2».
18.05 Се ры ял «Еф ра сiн ня. 
Та еж нае ка хан не».
18.55 Се ры ял «Тай ны iн-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
20.40 Се ры ял «Пу це вi кi-3».
22.35 Се ры ял «Пра ва на 
праў ду».
23.45 «Дзя жур ны па кра i-
не».

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 
Сён ня.
10.55 «Да су да».
11.55, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.40 Ток-шоу «Га во рым i па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Пча ляр».
21.15 Се ры ял «Кар паў. Се-
зон дру гi».
23.05 Сён ня. Вы нi кi.
23.30 Се ры ял «ППС».

7.00, 12.20, 19.10, 21.00, 
23.40 «На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с.
7.30, 14.10 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.25, 17.45 Се ры ял «Дзён-
нi кi вам пi ра».
10.50 «Сi не ма тог раф». 
Маст. фiльм «За кон ёсць 
за кон».
12.25 Тры лер «Iлю зiя па-
лё ту».
16.10 Мульт па рад «Ле ген да 
пра Тар за на».
16.30 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зi».
19.15 Се ры ял «Двай нiк».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Дра ма «Анёл-ахоў-
нiк».
23.20 «Кi на блак нот».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 1.00 
«РLАY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жон кі алі гар хаў».
10.00 «Шлюб без ах вяр».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00, 21.10 Се ры ял «Дзён-

нік док та ра Зай ца вай».
13.00, 16.30 Скетч-шоу 
«Анек до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад-
на за ўсіх».
14.30, 23.30 «Улёт нае ві-
дэа».
15.00 Се ры ял «Крам лёў-
скія кур сан ты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
19.00 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай».
20.00 Се ры ял «Кух ня-2».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

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, 22.45 Ле ген ды кры мi-
наль на га вы шу ку.
9.45, 16.10, 0.50 Су до выя 
спра вы.
10.30, 16.55, 1.30 Ся мей ны суд.
11.15, 18.30 Се ры ял «Марш-
рут мi ла сэр нас цi».
12.20 Фор му ла ка хан ня.
13.05, 23.15 Се ры ял «Су-
се дзi».
13.30, 0.05 Тэ ле фон да ве ру.
14.20 Се ры ял «Жыц цё як 
жыц цё».
15.00, 23.45, 6.35 Дак. се ры-
ял «Жы вое ба гац це Укра i-
ны».
15.20 Арол i рэш ка.
17.40, 4.15 Да вай па жэ нiм-
ся!
19.15, 2.15 Ток-шоу «Да ты-
чыц ца кож на га».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас цi.
20.30, 5.05 Да вай па жэ нiм ся 
ва Укра i не.
21.15, 3.30 Се ры ял «Ад ной-
чы бу дзе ка хан не».
22.00, 5.50 Се ры ял «Яс-
мiн».

5.00 «Быў час». 2008 год.
6.00 «Мiж на род ны кон курс 
блiз нят». 1990 год.
7.40 Кан цэрт Iры ны Па на роў-

скай. 1989 год.
9.00 «Нi ку ды не вар тая». 
Маст. фiльм.
10.30 «Аў то граф па су бо-
тах». 1992 год.
11.00 «Ча ра дзей ны лiх тар». 
Спек такль. 1976 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Мюнх гаў зен-клуб». 
1992 год.
14.00 «Тэ ат раль ны ка пус-
нiк». 1988 год.
15.20 «Пра гра ма «А». 1990 
год.
17.00 «...Да 16 i ста рэй шым». 
1988 год.
18.00 «Iм гнен нi i га ды». Дак. 
фiльм.
18.30 «Ма раль па нi Дуль-
скай». 1-я част ка. Тэ ле спек-
такль. 1978 год.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 Су стрэ ча ў «Астан кi-
на» з пiсь мен нi кам Юлi я нам 
Ся мё на вым. 1983 год.
23.00 «Блiз кi круг Анд-
рэя Кан ча лоў ска га». Дак. 
фiльм.
23.50 «Ра нiш няя пош та». 
1988 год.
0.30 «Во сень ская гiс то-
рыя». 2-я се рыя. Маст. 
фiльм.
4.00 «Кi на па на ра ма». 1983 
год.

9.30 Мо та спар тыў ны ўі к-энд.
9.45, 15.30, 20.45, 1.00 Ве-
ла спорт.
11.15, 12.45, 17.00, 17.45 Су-
пер байк. Чэм пі я нат све ту.
12.00 Мо та спорт. Су пер-
спорт. Чэм пі я нат све ту.
13.30, 19.15, 0.15 Сну кер. Еў-
ра пей скі тур. Фі нал.
18.30, 23.30, 1.45 Фут бол. 
Еў ра га лы.
21.45 Вось гэ та дзі ва!!!
22.00, 22.30 Пра рэ слінг.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч-ком «Па між на мі».

5.15, 5.45 Се ры ял «Як не 
вар та жыць».
6.15 Ка ме дыя «Флінт стоў-
ны».
8.00, 8.30, 12.55, 13.25, 16.00, 
16.30, 21.00, 2.20, 2.50 Се ры-
ял «Пас ля твай го сы хо ду».
9.00 Дэ тэк тыў «Флетч жы-
вы!».
10.40, 13.55, 15.40, 23.50, 
1.45 «Ка ме ды ян ты. Леп-
шае».
11.15 Ка ме дыя «Флінт стоў-
ны ў Рок-Ве га се».
14.10 Мю зікл «Джэнтль ме ны 
ад да юць пе ра ва гу блан дзін-
кам».
17.20 Ка ме дыя «Ша лё ныя 
гро шы».
19.20 Ка ме дыя «15-га жніў-
ня».
21.35 Се ры ял «Ня ўдач нік», 
1-я се рыя.
22.10 Ка ме дыя «Фан то цы су-
праць усіх».
0.10 Дэ тэк тыў «Флетч».
3.25 Ка ме дыя «Аў то бус ны 
пры пы нак».

2.00, 8.00, 14.00 Ка ме дыя 
«Дзi вак з пя та га «Б».
3.25, 9.25, 15.25 М/с «Пры го-
ды ка пi та на Врун ге ля», 1-я 
се рыя. М/ф «Пой га i лi са».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Ма-
гiя». Каз кi рус кiх пiсь мен-
нi каў. «Ва ня Дац кi». М/ф 
«Як ка за кi алiм пiй ца мi 
ста лi».
5.00, 11.00, 17.00 Пры го ды 
«Дзi ця чы па труль». Збор нiк 
м/ф «Ча му ў елач кi ка лю-
чыя iго лач кi». «З ка го браць 
прык лад?».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Па-
ка хон тас».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кi цё-
тач кi Са вы». Збор нiк м/ф. 
«Му ра шы ны во жык». «Пер-
шая скрып ка».

6.00 М/ф.
8.50, 18.30, 3.25 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».

10.50, 17.00 Дак. се ры ял 
«Па ра лель ны свет».
11.50, 16.00 Дак. се ры ял 
«Ва раж біт ка».
12.50, 18.00 Дак. се ры-
ял «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў».
13.50 М/ф «Бал то».
15.00, 0.55, 5.15 Се ры ял 
«Мен та ліст».
20.50 Се ры ял «Ша па ва-
лаў».
21.50 Се ры ял «Лік ві да цыя».
22.50 Маст. фільм «У элект-
рыч ным ту ма не».
1.45 Се ры ял «Звыш на ту-
раль нае».
2.30 Се ры ял «Са праўд ная 
кроў».

5.00 Дра ма «За ба ро не нае 
ка хан не».
7.00 Ме лад ра ма «Свят ло на-
во кал».
9.00 Ка ме дыя «Дзён нi кi 
нянь кi».
11.00 Тра гi ка ме дыя «Дзве ры 
ў пад ло зе».
13.30 Дра ма «Ва вi лон».
16.00 Дра ма «Ад ступ нi кi».
18.40 Ка ме дыя «Ка хан не, 
якое збi вае з ног».
20.25 Дра ма «Што ха вае 
хлус ня».
22.10 Тры лер «За ды як».
0.55 Тра гi ка ме дыя «Тост».
2.40 Дра ма «Па ву цi на хлус-
нi».

6.00 Дра ма «Юнац тва Пят-
ра».
8.50 Ка ме дыя «Аll Inсlusivе, 
або Усё ўклю ча на».
10.40 Ме лад ра ма «Хут ка 
вяс на».
12.20 Дра ма «Адзi ная».
14.05 Дра ма «У Па рыж!».
16.20 Ка ме дыя «У ча кан нi 
цу ду».
18.10 Дра ма «Жы вi i пом-
нi».
20.00 Дра ма «Хто я?».
21.50 Дра ма «Пад па руч нiк 
Ра ма шоў».

0.30 Тра гi ка ме дыя «На воб-
ма цак».
2.30 Ка ме дыя «Квак ту-
хi».
4.20 Дра ма «Доў гае шчас лi-
вае жыц цё».

5.00, 21.00, 22.00, 1.00, 4.00 
Лiх ту гi за мя жой.
6.00 Зла вiць со ма.
7.00 Тай ны дзi кай пры ро ды 
Япо нii.
8.00, 9.00, 13.00, 14.00 Ка ра-
лi ры бал кi.
10.00 Гуль ня ў лiч бы.
11.00, 3.00 Ту рэм ныя цяж-
кас цi.
12.00, 18.00 Ша ша праз пек-
ла.
15.00 У по шу ках сi ня га кi та.
16.00 Се сар Мi лан: Ва жак 
зграi.
17.00, 2.00 Вер та лёт ныя ба-
та лii.
19.00, 20.00, 0.00, 3.00 
Мiж на род ны аэ ра порт Ду-
бай.

7.00 За ла тая лi ха ман ка.
7.50 Пеш шу па Ама зон цы.
8.40 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 4.45 Як гэ та зроб ле-
на?
9.35, 10.05 Ба гаж ныя вой-
ны.
10.30 Усё i нi чо га.
11.25, 3.55 Раз бу раль нi кi ле-
генд.
12.20, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.05, 21.00, 
3.05 Вы жыць ра зам.
13.15, 0.55 Top Gear.
14.10, 6.05 Ма хi на та ры.
15.05 Пя тая пе ра да ча.
22.00 Бе ар Грылс: па сля дах 
тых, хто вы жыў.
23.00, 0.00 Го лыя i на па ло-
ха ныя.
00.55, 1.25 Што бы ло да-
лей?
1.50 Iн ша род ныя це лы.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
5.10 Хлоп цы з гар ма та мi.
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Сёння ўвечары вы зна чыц ца, 
хто прад ста вiць на шу кра i ну на 
дзi ця чым пе сен ным кон кур се 
«Еў ра ба чан не-2013», што прой-
дзе ў Кi е ве ўжо ў лiс та па дзе. За 
пу цёў ку ва Укра i ну спа бор нi ча-
юць 4 хлоп чы кi i 6 дзяў чы нак ва 
ўзрос це 11-13 га доў.

Сё ле та, як сцвяр джа юць ар га нi-
за та ры ад бо ру, усе прэ тэн дэн ты па-
да бра лi ся вель мi моц ныя, вi да воч-
на га лi да ра ся род iх ня ма. Як ня ма 
i вост рай кан ку рэн цыi — кан кур сан-
ты сяб ру юць па мiж са бой, аб мень-
ва юц ца сло ва мi пад трым кi ў са цы-
яль ных сет ках. I гэ та пры тым, што 
аб са лют ная боль шасць удзель нi каў 
мае вя лi кi сцэ нiч ны во пыт i пэў ны 
за пас дып ло маў рэс пуб лi кан скiх ды 
мiж на род ных пе сен ных кон кур саў i 
фес ты ва ляў.

Што пры ем на, рэ пер ту ар у кан-
кур сан таў вель мi раз на стай ны. Iгар 
Му раў кiн з па сёл ка Ка ло дзi шчы, 
што пад Мiнск ам, прад ста вiць на 
суд жу ры i пуб лi кi бе ла рус ка моў ную 
кам па зi цыю. Ура джэн ка вя до ма га ту-
рыс тыч ны мi ад мет нас ця мi i пос пе ха-
мi ў сель скай гас па дар цы па сёл ка 
Аст ра ме ча ва, што на Бе рас цей шчы-
не, Ан ге лi на Пi пер, нi бы на тхнiў шы-
ся фiль мам «Сты ля гi», па клi ча ўсiх 
тан ца ваць джаз. А мiн чан ка Аня 
Зай ца ва, на ад ва рот, за кра не нот кi 
свет ла га су му — яе пес ня пры све-
ча на ўсiм твор чым лю дзям, ка го ўжо 
з на мi ня ма...

Мiж iн шым, для тра iх з дзе ся цi 
кан кур сан таў пе ра мо га ў на цы я-
наль ным ад бо ры дзi ця ча га «Еў ра-
ба чан ня» мо жа стаць най леп шым 
па да рун кам на дзень на ра джэн ня: 
Улад лен Iва ноў i Ксе нiя Це ра шо нак 
толь кi дня мi ад зна чы лi сваё 13-год-
дзе, а Аня Зай ца ва ад свят куе яго 
5 каст рыч нi ка. Але па шан цуе ўсё ж 
ка мусь цi ад на му. Ка му — вы ра шаць 
су мес на гле да чы i жу ры ад ра зу пас-
ля пра мой транс ля цыi шоу на «Бе-
ла русь 1» i спа да рож нi ка вым «Бе-
ла русь 24».

Па вод ле па пя рэд ня га лё са ван-
ня, фi на лiс ты кон кур су «Пес ня для 
Еў ра ба чан ня» вый дуць на сцэ ну ў 
на ступ ным па рад ку:

1. Асла наў Рус лан (Мiн скi ра ён, 
в.Та ра са ва) — «Зор кi за вуць»;

2. Пi пер Ан ге лi на (Брэсц кая 
вобл., п.Аст ра ме ча ва) — «Мы тан-
цу ем джаз»;

3. Це ра шо нак Ксе нiя (г.Мiнск) — 
«Пад па ру сам ма ры»;

4. Шар ша вiц кая Да ная (Мiн ская 
вобл., г.Ба ры саў) — «Прос ты ма-
тыў»;

5. Му раў кiн Iгар (Мiн скi ра ён, 
п.Ка ло дзi шчы) — «Сон ца све цiць 
усiм!»

6. Ма жы лоў ская Юлiя (г.Мiнск) 
— «Ма ры»;

7. Iва ноў Улад лен (Ма гi лёў ская 
вобл., г.Баб руйск) — «Бе лыя аб ло-
кi»;

8. Вол каў Iлья (г.Мiнск) — «Спя-
вай са мной»;

9. Мi ся ко ва На дзея (г.Мiнск) — 
«Дзе ла вая»;

10. Зай ца ва Ган на (г.Мiнск) — 
«Мы пом нiм».

Пла на ва ла ся, што вя ду чы мi 
фi наль на га шоу рэс пуб лi кан ска-
га кон кур су «Пес ня для Еў ра ба-
чан ня» ста нуць Але на Лан ская i 
Дзмiт рый Кал дун — ула даль нi кi 
леп шых на гэ ты мо мант вы нi каў 
бе ла рус кiх ар тыс таў у да рос лым 
«Еў ра ба чан нi». Але ў вы нi ку кам-
па нiю Але не скла дзе Юрый Ва-
шчук — кам па зi тар, вы ка наў ца i 
му зыч ны кi раў нiк прад зю сар ска га 
цэнт ра «Спа маш».

На га да ем, дзi ця чае «Еў ра ба-
чан не-2013» фi нi шуе 30 лiс та па да 
ў ста лi цы Укра i ны пад за клi кам-дэ-
вi зам «Be creative!». У якас цi спе-

цы яль най гос цi на шоу вы сту пiць 
мi ну ла год няя пе ра мож ца На сця 
Пет рык, а вя ду чы мi афi цый на на-
зва ны ня змен ны ўкра iн скi ка мен та-
тар усiх кан цэр таў «Еў ра ба чан ня» 
Цi мур Мi ра шнi чэн ка i ўдзель нi ца да-
рос ла га кон кур су гэ та га го да Зла та 
Ог не вiч. Як анан су ец ца, упер шы ню 
сё ле та бу дзе пры су джа на не толь кi 
1-е, але так са ма 2-е i 3-е пры за выя 
мес цы.

Са сва i мi прад стаў нi ка мi ўжо 
вы зна чы лi ся Укра i на, Ра сiя, Шве-
цыя, Ар ме нiя, Нi дэр лан ды, Маль-
та, Гру зiя, а вось Бель гiя i Ал ба нiя, 
на ад ва рот, ад мо вi лi ся ад удзе лу ў 
кон кур се «з ар га нi за цый ных i фi нан-
са вых пры чын». Кан чат ко вая коль-
касць кра iн — удзель нiц дзi ця ча га 
«Еў ра ба чан ня-2013» па вiн на быць 
агу ча на да кан ца гэ та га тыд ня, але, 
за ўва жым, «га дзi на iкс» ужо не каль-
кi ра зоў пе ра соў ва ла ся на больш 
поз нi тэр мiн.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

■

Вы бар пра фе сii ў яе ад быў ся 
яшчэ ў 5 кла се — пас ля пуб лi-
ка цыi ў дзi ця чай га зе це «Каз-
кi пра муш ку Маш ку». Цi ка ва, 
па ду ма ла я, цi ўзга дае на ша 
ге ра i ня — ця пер тэ ле вя ду чая 
пра гра мы «Рэ пар цёр «Бе ла рус-
кай ча сiн кi» на «Бе ла русь 2», аб 
чым iш ла га вор ка ў той дзi ця-
чай спро бе пя ра? Улас на, пра 
гэ та най перш i спы та ла ся.

— Гэ та бы ла бiя гра фiя муш кi, — нi 
на iм гнен не не за дум ва ец ца Вi ка. — 
Дак лад ней, у мя не быў цэ лы сшы так, 
амаль кнiж ка, дзе па ал фа вi це iш лi 
роз ныя ге роi: гусь Ге на, бе ге мот Бо-
ра. I я пра кож на га пры дум ва ла гiс то-
рыю. По тым па пра сi ла баць коў, каб 
яны знай шлi ад рас «Зор кi», i мы з та-
там пай шлi ў рэ дак цыю... Тра пi лi да 
га лоў на га рэ дак та ра. Яна па чы та ла 
мае са чы нен нi i не як так пра нiк ла ся, 
што на дру ка ва ла iх. Да рэ чы, «муш-
ка Маш ка» ўвай шла ў «парт фо лiа», з 
якiм я i па сту па ла на жур фак.

За баў ляць, 
да па ма га ю чы

— Ты з пер ша га кур са ў пра фе сii, 
больш як 15 га доў у эфi ры, ра дыё-
прэ мiю Па по ва «ўзя ла», тэ ле вi зiй-
ны мi ўзна га ро да мi ад зна чы ла ся. А 
якi мi сва i мi ра бо та мi асаб лi ва га на-
рыш ся?

— Мой лю бi мы рэ пар таж — «Дом 
анё лаў», якi атры маў ле тась уз на га-
ро ду на мiж на род ным тэ ле вi зiй ным 
фо ру ме «Ра зам». Бо гэ ты апо вед 
пра вы ха ван цаў Ва сi лiш каў ска га до-
ма-iн тэр на та для дзя цей-iн ва лi даў з 
асаб лi вас ця мi псi ха фi зiч на га раз вiц-
ця да па мог змя нiць лёс ад ной дзяў-
чын кi. Яна знай шла сва я коў. I хоць, 
на жаль, ма ма i сяст ра з ёю так i не 
су стрэ лi ся, за тое ад шу ка лi ся ба бу ля 
i дзядзь ка, а по тым вый шла на су-
вязь цёт ка, вель мi за мож ная жан чы-
на, якая жы ве ў Маск ве. Там бы ла 
гiс то рыя з пра ця гам: цёт ка за пра сi-
ла дзяў чын ку ў Маск ву, па да ры ла ёй 
кам п'ю тар, а по тым, на коль кi я ве даю, 
ме ла на мер вы ка наць вя лi кую ма ру 
дзяў чын кi — зва зiць яе на мо ра... На-
пэў на, у кож на га ча ла ве ка па вiн на 
быць свая доб рая ча раў нi ца ў жыц цi. 
У гэ тай дзяў чын кi яна з'я вi ла ся. Мы 
двое су так пра вя лi ў до ме-iн тэр на-
це, дзе цi ха дзi лi за на мi след у след, 
пла ка лi, ка лi да вя ло ся раз вiт вац ца. 
Не ка то рыя да гэ туль тэ ле фа ну юць, 
мы сяб ру ем. I гэ та вель мi пры ем на 
i кра наль на...

Яшчэ быў рэ пар таж на тэ му даб ра-
чын нас цi. Мы рас па вя лi гiс то рыi дзя-
цей, на ля чэн не якiх бы лi па трэб ныя 
вя лi кiя су мы. Ся род iх быў хлоп чык 
з 4-й ста ды яй ра ку. Мы збi ра лi яму 
на ля чэн не гро шы, зла дзi лi су стрэ чу 
з вя до мы мi бе ла рус кi мi спарт сме на мi, 
бо ён вель мi за хап ляў ся спор там; тыя 
пе ра лi чы лi вя лi кую су му на ра ху нак, 
але гро шай на апе ра цыю ўсё ад но не 
ха па ла. Ма цi па вез ла яго ў Iз ра iль на 
ля чэн не, не пры пы ня ю чы збор гро шай, 

спа дзе ю чы ся на цуд. Пэў ны час 
мы шчыль на кан так та ва лi, по-
тым яна знiк ла. Не так даў но 
я да ве да ла ся з iн тэр нэт-кры-
нiц, што хлоп чык па мёр... 
Ка лi за раз пе ра гля да еш той 
рэ пар таж, дзе мы раз маў ля-
лi з iм пра смерць, раз мо ва 
на бы вае зу сiм iн шы сэнс. Гэ-
та жу дас на! Дзе цi не па вiн ны 
па мi раць у та кiм уз-
рос це, ка лi i жыц-
ця яшчэ як след 
не па ба чы лi... 
Адзi нае, на што 
я спа дзя ю ся, 
што мы ўсё ж 
зра бi лi жыц цё 
та го хлоп чы-
ка хоць кры ху 
больш свет-
лым i ме лi да-
чы нен не да 
кан крэт най 
д а  п а  м о  г i . 
Бо тэ ле ба-
чан не па вiн-
на да па ма гаць 
лю дзям, хоць, на-
ту раль на, мы i не 
«хут кая да па мо га», 
не мi лi цыя... Ве-
даю, што да гэ туль 
лю дзi, якiя ад гук-
ну лi ся пас ля эфi-
ру, да па ма га юць 
iн ша му дзi ця цi (хво-
ра му на «сiн дром ма тыль ка»), яко му 
па трэб ны па ста ян ны до гляд i ня тан-
нае ля чэн не... Для мя не гэ та вель мi 
важ на. Зна чыць, што пра ца бы ла не 
да рэм най, сю жэ ты знай шлi вод гук i 
ме лi пра цяг у жыц цi.

— Вось ты ка жаш: тэ ле ба чан не 
па вiн на да па ма гаць лю дзям. Але ж 
не ка то рыя вы ка рыс тоў ва юць СМI 
як вы ключ на адзi ны iн стру мент вы-
ра шэн ня праб лем. У «Бе ла рус кай 
ча сiн цы» час та да во дзi ла ся су ты-
кац ца з «пра фе сiй ны мi скарж нi ка-
мi»?

— Так, у нас у «Рэ пар цё ры» на-
ват быў асоб ны сю жэт пра та кiх ама-
та раў скар дзiц ца, якiх у iх га ра дах i 
мяс тэч ках ужо ве да юць усе кра мы, 
рэ ста ра ны ды афi цый ныя ўста но вы. 
I ка лi я ся дзе ла на «га ра чай лi нii» ў 
пра гра ме «Бе ла рус кая ча сiн ка», ад-
бы ва лi ся та кiя дыя ло гi: «Алё, вы не 
ве да е це, што трэ ба зра бiць, каб пры-
ва ты за ваць ква тэ ру? — А вы не спра-
ба ва лi звяр нуц ца да юрыс та? — А, 
мож на па тэ ле фа на ваць юрыс ту? Та-
ды пад ка жы це тэ ле фон!». Зда ец ца, 
не ка то рым пра сцей на браць тэ ле фон 
«га ра чай лi нii», чым са мiм ра за брац ца 
ў эле мен тар най сi ту а цыi: звяр нуц ца ў 
ЖЭС, у та ва рыст ва аба ро ны пра воў 
спа жыў цоў, i г.д.

— Бе ла рус кiя гле да чы, па вы-
нi ках са цы я ла гiч ных апы тан няў, 
мяр ку юць, што тэ ле ба чан не па вiн-
на вы кон ваць як за баў ляль ную, так 
i iн фар ма цый ную, асвет нiц кую i вы-
ха ваў чую функ цыю. На твой по гляд, 
што па вiн на ста яць пер шым?

— Ця пер iс нуе та кая тэн-
дэн цыя: што б тэ ле ба чан не 
нi ра бi ла, на ват ка лi аказ-
вае да па мо гу, яно ўсё ад но 
за баў ляе. Бо ўся iн фар ма-
цыя, якую мы па да ём гле-
да чу, па вiн на быць цi ка вай, 
пры ваб най у лю бым сэн се, 

каб ча ла ве ку не ста ла сум на 
i ён не пе ра клю чыў аль бо ўво-

гу ле не вы клю чыў 
тэ ле вi зар. А што 
цi ка ва? Слё зы, 
скан да лы, секс, 
смех — усе гэ-
тыя «пра вi лы 
С» пра цу юць. 
Гэ та даў но 
вы най дзе ны 
ве ла сi пед, па-
ц в е р  д ж а  н ы 
мност вам да-
сле да ван няў 
i рас кры ты 
ў мност ве 
кнiг. I мы за-
баў ля ем. Гэ-

та не дрэн на, 
мне зда ец ца, на-

ад ва рот, вы му шае 
раз вi вац ца i шу каць 
но выя па ва ро ты.

— Акра мя «Рэ-
пар цё ра бе ла рус-
кай ча сiн кi», ты 
ра бi ла «Дзён нi кi 
Еў ра ба чан ня», вя ла 

для ра дыё  агля ды-дзён нi кi «Сла вян-
ска га ба за ру» i г.д. Што бы ло цi ка вей 
— пра ца ваць у за баў ляль ным жан-
ры, з кап рыз ны мi «зор ка мi» аль бо 
ў праб лем най са цы яль най тэ ме, дзе 
заў сё ды маем ад да чу аў ды то рыi?

— Па раў ноў ваць скла да на, бо гэ-
та зу сiм роз ныя сфе ры. Але я спра-
бую на ват у за баў ляль най iн фар ма цыi 
знай сцi аў тар скi мо мант, каб па даць 
гэ та «праз ся бе». «Еў ра ба чан не» бы-
ло вель мi цi ка вым во пы там: ака за-
ла ся, што яго «зор кi» зу сiм не та кiя 
кап рыз ныя, як не ка то рыя ўдзель нi кi 
на ша га «Сла вян ска га ба за ру» з ка-
ро най на га ла ве, на якiх да во дзiц ца 
«па ля ваць», каб ула маць на iн тэр в'ю. 
На «Еў ра ба чан нi» ўсё пра сцей, бо 
ўсе пры яз джа юць па пi яр, i жур на лiс-
ты для iх пры ця галь ныя, i для на шай 
пра цы ўмо вы най кам форт ней шыя. А 
са цы яль ная тэ ма ты ка пры цяг вае iн-
шым: ты «ма ца еш жыц цё» i ра зу ме еш, 
што вось яно — са праўд нае. Я вель-
мi доў га пi шу гэ тыя тэкс ты, бо кож ны 
сю жэт пе ра жы ваю, пра пус каю праз 
ся бе, i кож ны ра док лi та раль на амы-
ты сля за мi.

Вы клад чы ца, якая... 
стра ляе

— У тва ёй ан ке це на афi цый ным 
сай це ка на ла знай шла дзiў нае: ад но 
з за хап лен няў — страль ба! Мож на 
з гэ та га мо ман ту больш пад ра бяз-
на?

— Спра ва ў тым, што ад на мая 
сяб роў ка жы ве ў Эс то нii, дзе да зво-

ле на на сiць, за хоў ваць i ўво гу ле мець 
са праўд ную зброю. I ка лi я да яе пры-
яз джаю, мы хо дзiм у бы лы цiр эс тон-
скай па лi цыi, каб зняць стрэс. Гэ та не-
ве ра год на за хап ляе, абу джае азарт i 
вы дат на зды мае ўвесь не га тыў: ты 
стрэ лiў — i ад моў ныя эмо цыi па ля-
це лi ра зам з ку ляй у мi шэнь... Пэў-
ны час я ду ма ла, што тыя ўро кi бы лi 
да рэм ныя, бо ўвесь час «ма за ла». 
Але по тым у Ял це зай шла ў цiр — i 
зра зу ме ла, што ня бла га стра ляю, бо 
вы бi ла, зда ец ца, 8 з 10. Я так са бой 
га на ры ла ся! А да гэ туль у мя не яшчэ 
быў ад мыс ло вы пра ект на ра дыё да 
23 лю та га — «Вiк то рыя ў ар мii». I мя-
не ад пра вi лi на адзiн дзень у спец-
наз. Да лi па стра ляць i са снай пер скай 
вiн тоў кi, i з аў та ма та Ка лаш нi ка ва... 
Не за быў ныя ад чу ван нi. Тым больш 
што я ў 30-гра дус ны ма роз за явi ла ся 
ў часць у пры го жай дуб лён цы i са-
мых цёп лых сва iх бо цi ках на аб ца сах! 
(Смя ец ца).

— Ня мно гiя ве да юць, што ты не 
толь кi пры ваб ная тэ ле вя ду чая, але 
яшчэ ма гiстр са цы я ло гii i вы клад-
чык...

— На жур фа ку я вы кла даю ўжо 
чац вёр ты год. Прад мет на зы ва ец ца 
«Тэ ле вi зiй ны рэ пар таж». Мне зда-
ец ца, што я вель мi мi лы i ла яль ны 
вы клад чык, якi нi ко га не «ва лiць» на 
за лi ках. Хоць аба вяз ко ва зной дуц ца 
сту дэн ты, якiя мяр ку юць на ад ва рот. 
А мне прос та заўж ды пры ем на, ка лi 
лю дзi цi ка вяц ца прад ме там, ка лi яны 
пра цу юць па ра лель на з ву чо бай i ра-
зу ме юць, аб чым iдзе га вор ка. Але, 
на жаль, ма ла дое па ка лен не ста ла 
больш праг ма тыч ным i мер кан тыль-
ным, i пад час ву чо бы не ка то рыя ўжо 
ве да юць, што па пра фе сii пра ца ваць 
не бу дуць... Та кiя вы пад кi для мя не 
вель мi сум ныя. З iн ша га бо ку, ёсць 
ма ла дыя лю дзi, згод ныя прос та так 
па ехаць на сю жэт, па ста яць ка ля ка-
ме ры i па гля дзець, як пра цу юць про-
фi, па ву чыц ца «ў по лi» — та ды я ўсце-
ша ная, што пра фе сiя бу дзе ў доб рых, 
на дзей ных ру ках.

— У ак цё раў ёсць ро ля-ма ра; а 
ў тэ ле вя ду чых, аў та раў пра грам цi 
ёсць тэ ма-ма ра, у якой хо чац ца за-
явiць пра ся бе на ўвесь го лас?

— На пэў на, усе аў та ры спец рэ-
парт ажаў пры хо дзяць да та го, што 
iм хо чац ца зды маць да ку мен таль ныя 
фiль мы. Пры нам сi, я прый шла. Во-
пыт, праў да, быў па куль што адзiн 
— «Ула дзi мiр Вы соц кi. Бе ла рус кi 
след». Але хо чац ца пра цяг ваць у 
гэ тым рэ чы шчы, зды маць штось цi 
вель мi да ку мен таль нае i не жур на-
лiсц кае. Хо чац ца пра цяг нуць «тэ му 
дзя цей», асаб лi ва дзя цей з ня прос-
ты мi, зла ма ны мi лё са мi. Ня хай гэ та 
лi чаць кан' юнк ту рай, але гэ тая тэ ма 
мне на столь кi блiз кая, што я лi та-
раль на «хва рэю» на кож ную па доб-
ную гiс то рыю. Ду маю над тым, каб 
атры маць дру гую вы шэй шую аду ка-
цыю — праў да, яшчэ не вы ра шы ла 
дзе.

Гу та ры ла Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА
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Вiк то рыя КА СЯ НЮК:

«ШТО Б ТЭ ЛЕ БА ЧАН НЕ 
НI РА БI ЛА, ЯНО ЗА БАЎ ЛЯЕ»
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ХТО ПА Е ДЗЕ 
Ў КI ЕЎ?

Прэ тэн дэн ты на дзi ця чае «Еў ра ба чан не» спя юць пра ма ры, джаз i па мяць

ТЫМ ЧА САМ...

«Еў ра ба чан не-2014» мя няе пра вi лы 
гуль нi i не да лiч ва ец ца ўдзель нi каў

Па вод ле но вых пра вi лаў, за цвер джа ных дня мi ар га нi за та ра мi кон кур су 
— Еў ра пей скiм вя шчаль ным са юзам, па вя лi чы ла ся праз рыс тасць ра бо ты 
на цы я наль ных жу ры, якiя на 50% уплы ва юць на вы нi кi га ла са ван ня. Так, 
iм ёны ўсiх удзель нi каў жу ры бу дуць аб ве шча ны яшчэ да па чат ку кон-
кур су, 1 мая. А ад ра зу пас ля фi на лу шоу ЕВС, каб па збег чы паў та рэн ня 
сё лет нiх скан да лаў з пад та соў кай i пе ра куп кай га ла соў, апуб лi куе вы нi кi 
га ла са ван ня кож на га чле на жу ры на ўсiх эта пах кон кур су. Акра мя та го, 
уво дзiц ца больш жорст кая ра та цыя ўнут ры на цы я наль ных жу ры: мес ца ў iм 
пра фе сi я на лы ад му зы кi мо гуць за няць толь кi раз на тры га ды. Вы ка наў чы 
прад зю сар «Еў ра ба чан ня» Ян Ола Санд за ўва жае, што ўсе гэ тыя зме ны 
па вiн ны са дзей нi чаць пос пе ху i па пу ляр нас цi кон кур су: «На ша пра ца на-
кi ра ва на на тое, каб нi хто 
з гле да чоў i ўдзель нi каў 
не су мня ваў ся ў спра вяд-
лi вас цi вы нi каў».

Да рэ чы, да гэ туль не вя-
до ма, коль кi вы ка наў цаў 
ус ту пяць у спа бор нiц тва 
за хрус таль ны мiк ра фон 
«Еў ра ба чан ня-2014». Ад 
удзе лу ў мiж на род ным 
пе сен ным кон кур се на-
ступ на га го да ад мо вi лi ся 
Хар ва тыя, Сла ва кiя, Чэ-
хiя, Люк сем бург i Ан до ра. 
Пры чым апош нiя тры кра-
i ны асноў най пры чы най та ко га ра шэн ня на зва лi най перш не фi нан са выя 
цяж кас цi, а не да стат ко вую цi ка васць гра мад скас цi.

У Бе ла ру сi старт на цы я наль на га ад бо ру на да рос лае «Еў ра ба чан не» 
па куль што не да дзе ны, але, як уда ло ся вы свет лiць «Звяз дзе», пы тан не аб 
удзеле ці няўдзеле нашай краіны ў конкурсе яшчэ не раз гля далася.

На га да ем, на ступ нае «Еў ра ба чан не» ад бу дзец ца 6—10 мая 2014 го да ў 
Ка пен га ге не, на вост ра ве Ама гер. З ло зун гам кон кур су Да нiя ўжо так са ма 
вы зна чы ла ся: «Join Us!» — «Да лу чай це ся!». На коль кi дзейс ным ака жац ца 
гэ ты за клiк, ста не вя до ма ў сту дзе нi 2014 го да, ка лi вы зна чыц ца кан чат ко вы 
пе ра лiк кра iн — удзель нiц кон кур су.

ППе ра мож ца да рос ла га е ра мож ца да рос ла га 
«Еў ра ба чан ня» дат чан ка «Еў ра ба чан ня» дат чан ка 
Эме лi дэ Фо рэст.Эме лi дэ Фо рэст.

Фо та www.belarus2.by

Ша ноў ны Аляк сандр Мi ка ла е вiч!
Сён ня ў Вас — са ра ка вы дзень на ра-

джэн ня. Ад шчы ра га сэр ца вiн шу ем з ура-
чыс тай па дзе яй. Ня хай та кiх бу дзе яшчэ 
мно га-мно га, як i па мят ных «Да жы нак» з 

ба га тым ура джа ем, звон кi мi пес ня мi, жа да ны мi вiн ша-
ван ня мi. Зы чым Вам i блiз кiм лю дзям шмат свет ла га 
зям но га шчас ця, здзяйс нен ня са мых за па вет ных мар, 
пра ца люб ства, лю бо вi да зям лi-кар мi цель кi, зда роўя.
Праў лен не i пра фкам СВК «Шлях но вы»  Ля ха вiц ка га ра ё на.УНП 200058085

Стар шы нi СВК «Шлях но вы» ВА ШЧУ КУ Аляк санд ру Мi ка ла е вi чу


