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Юрый ЦАРОЎ:

«ЖАРТУЮ, АЛЕ НА ЖЫЦЦЁ
ПРАЗ ПРЫЗМУ ГУМАРУ НЕ ГЛЯДЖУ»

— У шоу «Утроголики 2:0»
вы працуеце цяпер з Канстанцiнам Юманавым. З чым звязаны гэтыя перамены?
— Калi раней у нас быў фармат ранiшняга шоу — iнфартэймэнт, дзе гучала пераважна iнфармацыя забаўляльнага характару, дык потым мы перайшлi на
чысты iнтэртэймэнт, пакiнуўшы
ўсю iнфармацыю службе навiн.
Вырашылi дабавiць больш жартаў i пакласцi ў аснову дыялог
двух мужчын, якiм «за», у якiх за
плячыма ўжо ёсць пэўны вопыт, i
яны дзеляцца iм, з iронiяй абмяркоўваючы агульныя тэмы.
— У тандэме з мужчынам
працаваць лягчэй?
— Ёсць рэчы, якiя з-за выхавання цi нейкiх прынцыпаў з
дзяўчынай у эфiры абмяркоўваць
немагчыма. Няхай нават яна
«свая». Да таго ж ёсць пэўная
рознiца ў падыходах мужчыны
i жанчыны да нейкiх пытанняў,
з-за чаго часам узнiкае канфлiкт
меркаванняў. Iснуюць шоу, пабудаваныя выключна на такiм
падыходзе, але з часам гэта перарастае ў аднастайнасць. А нам
хацелася пазбегнуць такога развiцця. Калi працуеш з хлопцам,
то канфлiкт у iншым: у гумары,
досведзе, пунктах гледжання, —
але двух мужчын.
— Як вы шукаеце «кропкi
судакранання» з аўдыторыяй,
каб яна не стамiлася ад вашай
кампанii?
— Па-рознаму. Акрамя працы
на радыё, мы — шоумены i можам назiраць рэакцыю людзей
на гумар ужывую. Ёсць сацыяльныя сеткi, дзе я, напрыклад, публiкую свае жарты i бачу, якi водгук знаходзяць мае напрацоўкi
ў аўдыторыi. Самае ж галоўнае
— даць слухачу магчымасць паверыць у тое, што з табой можа
быць цiкава! Каб чалавек ведаў:
тут вясёлыя вядучыя! Зразумела, жартаваць безупынна нельга. Мы жывыя людзi, i ў кожнага

Разам з Ільёй Волкавым, які сёлета будзе прадстаўляць Беларусь
на дзіцячым конкурсе «Еўрабачанне-2013», у Кіеў паедзе інтэрнацыянальны танцавальны гурт. Пра гэта
паведаміла падчас прэс-канферэнцыі кіраўнік працоўнай групы дзіцячага конкурсу «Еўрабачанне-2013»
Людміла Барадзіна. Таксама яна адзначыла той факт, што прымаючы
бок плануе выбіраць і ўзнагароджваць на гэты раз не аднаго, а адразу трох пераможцаў.
Сярод дзяўчат, якія задзейнічаны ў нумары Ільі, — грузінка, азербайджанка, полька,
латышка і дзяўчынка з Расіі. Усе яны займаюцца ў вакальна-інструментальнай студыі
«Максі брыз», што дзейнічае на базе 202-й
школы Мінска. Па словах Людмілы Бара-

Фота БЕЛТА.

«МАІХ ПАЧУЦЦЯЎ СЛОВАМІ НЕ ПЕРАДАЦЬ...»

 Медыяперсона

Лепшая кампанiя — гэта тая,
дзе цябе не толькi разумеюць, а дзе яшчэ i весела. Калi такi варыянт вам па душы,
то абавязкова трэба пачынаць свой дзень з праграмай «Утроголики 2:0» на радыё «Мiр». Тут ужо не першы год працуе Юрый Цароў.
Сам вядучы не баiцца называць сябе «ўнiверсальным
дыджэем». I з такой заявай
нельга не пагадзiцца, бо ён,
акрамя працы на радыё, паспяхова рэалiзоўвае сябе на
тэлебачаннi, ведае некалькi
замежных моў, займаецца
каратэ i, да таго ж, з'яўляецца бацькам дваiх дзяцей. На
жыццё iмкнецца глядзець
пазiтыўна, умее жартаваць
з сябе i шчаслiвы, што знайшоў справу свайго жыцця.
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дзіной, у нумары нашага ўдзельніка нічога
кардынальна мяняць не плануецца. Будуць
хіба што невялікія карэкціроўкі ў касцюмах і ў
паводзінах саліста на сцэне, а яшчэ запішуць
новую аранжыроўку. У склад беларускай дэлегацыі, якая адправіцца з Ільёй у Кіеў, —
творчая група Белтэлерадыёкампаніі, маці
хлопчыка, харэограф і педагог па вакале.

Ілья Волкаў ужо другі раз выступіць на
сцэне міжнароднага конкурсу, але хлопец
зазначае: «Для мяне вялікае шчасце, што я
буду прадстаўляць сваю краіну на «Еўрабачанні». Гэта вельмі пачэсна. Маіх пачуццяў
не перадаць словамі».
Акрамя музыкі, Ілья займаецца прафесійна спартыўна-бальнымі танцамі. І тут на
яго рахунку не адна заслужаная перамога.
Калі раней хлопчык марыў быць знакамітым
дырыжорам, то сёння мара — стаць вялікім
вакалістам і танцорам.
Ле тась ён зай маўся пла ван нем, але
з-за недахопу часу з заняткамі прыйшлося
развітацца. Сумяшчаючы заняткі танцамі і
вакалам, юны талент знаходзіць час, каб
пагуляць з сябрамі ў футбол, паглядзець
філь мы пра фан тас тыч ныя па да рож жы,
а таксама пачытаць пра касмічныя прасторы.
Алена ДРАПКО.

 Сеціва

здараюцца свае непрыемнасцi, бывае дрэнны настрой. Але
эфiр дазваляе на тры гадзiны
адкласцi ўсе думкi i дзялiцца
сваiм гумарам, iранiчным поглядам на жыццё. I калi адчуваеш,
што жарт прыняты на «ўра», то
атрымлiваеш неверагодны зарад
станоўчых эмоцый.

Самае ж галоўнае — даць
слухачу магчымасць
паверыць у тое, што з табой
можа быць цiкава!
Каб чалавек ведаў:
тут вясёлыя вядучыя!
— Што дапамагае вам «падтрымлiваць форму»?
— Як я ўжо казаў, напiсанне
жартаў i выкладванне iх у сецiве
дае разуменне таго, як матэрыял
успрымаецца аўдыторыяй. Я таксама iмкнуся чытаць усё, што пiшуць iншыя. А паколькi я не маю
праблем з мовамi, то чытаю нямецкi, англiйскi гумар. Насамрэч
тэмы анекдотаў ва ўсiх аднолькавыя. Людзi ў глабальнай iнфармацыйнай прасторы смяюцца з
адных i тых жа рэчаў, проста на
розных мовах. У мяне шмат падпiсак на розныя рассылкi па тэме
гумару. Расказваю жарты сваiм знаёмым, спрабую запiсваць
сябе на камеру, каб адсочваць
чысцiню мовы, мiмiку. Ведаеце,
у амерыканскiх гумарыстаў iснуе «правiла дзесяцi», паводле
якога ў дзень трэба пiсаць дзесяць жартаў. Але ў той жа час
не варта забываць пра «правiла
дзевяцi», згодна з якiм дзевяць з
iх будуць нiчога не вартымi. Часам даводзiцца i прымушаць сябе працаваць праз сiлу, але такi
падыход акупаецца, як спартыўная трэнiроўка.
— А ўменне жартаваць дапамагае вам у паўсядзённым
жыццi?
— Нiколi над гэтым не задумваўся. Я проста камфортна адчуваю сябе ў любой кампанii, бо
заўсёды магу нешта ўспомнiць,
з нечага пажартаваць. Магу пажартаваць з самога сябе, але не
скажу, што на ўсё ў жыццi гляджу
праз прызму гумару. Проста ма-

гу «мiнус» выправiць на «плюс».
Праца дапамагае абстрагавацца. I я з гонарам заўсёды кажу
пра тое, што знайшоў справу
свайго жыцця.
— Раскажыце, як гэта адбылося?
— На радыё прыйшоў выпадкова, па аб'яве, пятнаццаць гадоў
таму. Я прафесiйны перакладчык, i мне падабалася мая праца.
Нiколi не думаў, што акажуся ў
«абойме» радыйшчыкаў. А тады
проста ехаў з сябрам у машыне i
пачуў аб'яву, а хвiлiн праз дваццаць сустрэў на скрыжаваннi
былую аднакурснiцу з эканамiчнага, якая якраз працавала на
той радыёстанцыi ў рэкламным
аддзеле. Яна параiла прыйсцi i
паспрабаваць. Прыйшоў i застаўся: па тэмбры падышоў, дэфектаў з мовай не было, адзiнае —
нямецкi акцэнт прысутнiчаў, але
ён стаў маёй «фiшкай»... Так усё
i закруцiлася.
— У каго вы вучылiся прафесii i знаходзiлi падтрымку?
— Для мяне ўсе, хто працаваў у fm-прасторы апошнiя пятнаццаць гадоў, — аў тарытэты.
З многiмi была магчымасць папрацаваць разам. Заўсёды прыслухоўваюся да iх парад i меркаванняў, асаблiва тады, калi яны
выказваюцца ў калiдоры з «палопваннем па плячы». Калi яшчэ
быў школьнiкам, а потым студэнтам, то слухаў перадачы Севы
Наўгародцава, таму ён для мяне
як «радыёiкона». Сярод такiх i
Уладзiмiр Туз, з якiм, на жаль,
не давялося нiдзе сустрэцца, а я
пра гэта марыў. Ёсць людзi ў нашай сферы, якiмi я захапляюся.
Раман Трахтэнберг мне вельмi
iмпанаваў як шоумен. Мiша Козыраў — прыклад таго, як крэатыў можа ўплываць на поспех, у
тым лiку i камерцыйны. Калi гаварыць пра замежных радыёвядучых, то Говард Стэрн — супер
у сваёй эпатажнасцi. Капiраваць
яго ў нашых умовах абсалютна
немагчыма, бо свае эфiры ён
будуе на адкрытасцi, але не ўсе
слухачы падрыхтаваны да такой
тактыкi. I ў нас абсалютна iншае
развiццё культуры, культуры паводзiн.

— Сумяшчаючы працу на
радыё i на тэлебачаннi, вы
раздзяляеце гэтыя сферы для
сябе?
— Я нiколi не працую на «пустату». I на радыё, i на тэлебачаннi
ў мяне заўсёды ёсць партнёр, з
якiм я з задавальненнем будую
дыялог. Аднак пэўная спецыфiка iснуе. На радыё трэба ўмець
данесцi да чалавека значэнне
сваёй мiмiкi, жэстаў — i гэта прытым, што ты толькi размаўляеш.
А на тэлебачаннi з улiкам таго,
што ёсць абмежаванасць «карцiнкi», трэба сачыць за кожным
рухам, «працаваць знешнасцю».
Бо лiшнi паварот галавы цi рук —
гэта асобная мiзансцэна, i мноства рухаў выклiкаюць у гледача
незадаволенасць.
— А як вы адчуваеце сябе ў
ролi мужа i бацькi?
— Я ўдзячны сваёй жонцы за
тое, што маю магчымасць рэалiзоўвацца на працы. I паколькi
чалавек творчы — эмацыйны, з
абвостранай нервовай сiстэмай,
то вельмi важна, каб былi ўмовы
для адпачынку, магчымасць выгаварыцца. I ў гэтым кантэксце ў
мяне iдэальная жонка. Усё, чаго
я дабiўся, таксама i яе заслуга.
Калi я пачынаў працаваць на радыё, то вольнага часу не заставалася, але мы былi ўвесь час
разам. Я люблю праводзiць час
з дзецьмi, трэнiраваць iх, рабiць
з iмi хатнiя заданнi. У стасунках
з дзецьмi мне вельмi падабаецца раскладваць усё па палiчках,
шукаючы да iх падыход.
— Чаму яны вучаць вас?
— Дарослыя, як правiла, людзi
вельмi закамплексаваныя. Жыццё прымушае нас iснаваць у пэўных рамках — адпаведных той цi
iншай сiтуацыi. А дзецi заўсёды
поўныя свабоды i разняволенасцi. I гэтай натуральнасцi паводзiн,
зразумела, у рамках дазволенага, варта павучыцца. Бо людзi
прыдумляюць сабе мноства стандартаў, якiя ўсё роўна потым парушаюць, а галоўнае ж — проста
быць такiмi, якія мы ёсць. Жыццё
даецца адзiн раз i перапiсваць яго
наноў не будзе магчымасцi.
Алена ДРАПКО



СТАРОНКА
ІМЯ ГЮНЕШ

ТЭЛЕВІЗАР
У ІНТЭРНЭЦЕ

На гэтым тыдні адна з самых яркіх артыстак беларускай
эстрады адкрыла свой афіцыйны інтэрнэт-сайт па адрасе
www.gunesh.tv. На старонцы — поўны набор: біяграфія і
дыскаграфія, фотаздымкі і відэазапісы, навіны і расклад
найбліжэйшых выступленняў, кантакты і канцэртны райдар
спявачкі, а таксама спасылкі на ўсе афіцыйныя групы Гюнеш у сацыяльных сетках. Ну і, зразумела, гасцявая «кніга
водгукаў», якую адданыя прыхільнікі ўжо запоўнілі першымі
падзякамі.
«Адмыслова для прыхільнікаў, якія часта звярталіся да нас з
пытаннем, дзе можна знайсці тую ці іншую кампазіцыю, якая не
ўвайшла ў альбомы альбо гучала толькі на канцэртах, мы стварылі раздзелы «Нявыдадзенае» і «Экстра», — расказала «Звяздзе»
прэс-сакратарка спявачкі. — Там, напрыклад, змешчаны каверверсіі сусветных хітоў, дуэты з іншымі выканаўцамі, песні на азербайджанскай, беларускай і рускай мовах. Усе іх свабодна можна
спампаваць».
Сама ж старонка даступная на дзвюх мовах — рускай і англійскай. «Хацелася, каб інфармацыя была максімальна даступнай як
для рускамоўнай публікі, так і для замежнікаў, — тлумачыць гэты
выбар артыстка. — А ў будучыні, вельмі магчыма, у меню сайта
з'явяцца беларуская і турэцкая мова».

Тэлеканал АНТ запусціў адмысловую версію «ONT.BY» для
інтэрнэт-карыстальнікаў. Як абяцае прэс-служба канала, у
віртуальнай версіі гледачам прапануюць не толькі аператыўныя навіны і сённяшнія найбольш рэйтынгавыя праекты,
але таксама дакументальныя, музычныя, інфармацыйныя і
забаўляльныя праграмы, створаныя на АНТ за ўсе 11 гадоў
яго існавання.
У пры ват нас ці, з са май пер шай се рыі ўжо да ступ ны «Адваротны адлік», праек ты «Подых планеты», «Дакументальны
дэ тэк тыў», «Му зыч ныя ве ча ры ў Мір скім замку», «Эст рад ны
как тэйль», «Гонар нацыі», «Што? Дзе? Калі?» у Беларусі» ды
іншыя. Ёсць і эксклюзіў ад творчай групы, як інтэрнэт-праект
«Кругасветка» з Алегам Раманавым», на бліжэйшую будучыню
запланаваны яшчэ некалькі праграм, створаных знарок для інтэрнэт-гледачоў. І ўсё гэта — кругласу тачна, 7 дзён на тыдзень.
«А на Onlіne.ont.by можна не толькі новы інтэрнэт-канал паглядзець, але і свежую тэлепраграму «пагартаць», і пакінуць свае
прапановы, — дадае прэс-сакратарка АНТ Юлія Дубоўская. —
Прычым уплываць на сетку вяшчання можа кожны карыс тальнік
— праз галасаванне на сайце».
Вікторыя ЦЕЛЯШУК



 Медыяпрастора

«НАША СТАЛІЦА»
Гарадоў у кожнай краіне можа быць
шмат, але сталіца — адна. Кожную нядзелю ў эфіры радыё «Мір» вядучая Кацярына
Карпека распавядае пра Мінск і мінчан. Вы
можаце пачуць падборку самых цікавых і
значных сталічных навін: ад эканамічнага
жыцця да культурных і разнастайных кур'-

Брэст
Віцебск
Мінск
Гродна
Магілёў

ёзных падзей. Вы атрымаеце адказы на
пытанні, якія хвалююць кожнага: што будзе
з ацяпленнем, ці падаражэе зноў праезд
і калі варта правесці прафілак тыку прастуд?
Таксама традыцыйна — прагнозы і папярэджанні сіноптыкаў на наступны тыдзень. Пра-

106.6 FM
101.8 FM
107.1 FM
104.2 FM
107.8 FM

Бабруйск
Баранавічы

103.6 FM
98.4 FM

Салігорск

104.3 FM

Пінск

103.2 FM

грама прыцягне не толькі мінчан, але і гасцей
сталіцы — усіх, хто хоча больш даведацца пра
жыццё нашага прыгожага горада.
Па нядзелях у 11.30 слухайце праграму
«Наша сталіца» на хвалях радыё «Мір»!



ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
ТЫДЗЕНЬ
ПАНЯДЗЕЛАК, 14 КАСТРЫЧНІКА
21.25 КЕНО.
21.30 Серыял «Iнтэрны».
23.05 Серыял «Рэальныя
6.00, 7.20, 8.15 Добрай рані- хлопцы».
цы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сур да пе раБЕЛАРУСЬ 3
кладам), 9.00, 12.00, 15.00,
19.00, 23.35 Навіны.
7.30 «Дабраранак».
7.05, 8.05 Дзелавое жыццё. 8.00, 18.45, 0.20 «Калейда7.10, 8.10, 19.40, 23.15 Зо- скоп».
на Х.
8.05, 14.15, 18.40 «Размовы
8.45 Слова Мітрапаліта Філа- пра духоўнае».
рэта на Пакровы Прасвятой 8.15 «Цені і постаці». Адам
Багародзіцы.
Бабарэка.
9.10 У цэнтры ўвагі.
8.45 «Музеум».
10.05 Камедыя «Формула 9.05 «Спачатку было слова».
кахання».
Навукова-папулярны фільм.
12.10 Дзень у вялікім гора- 9.35, 22.40 Серыял «Герой
дзе.
нашага часу».
13.20 Клуб рэдактараў.
10.20, 22.15 «Дыя@блог».
14.10 Вакол планеты.
Пра мову.
15.15, 18.40 Навіны рэгіё- 10.50 «Прыгоды Шэрлака
на.
Холмса і доктара Ватсана:
15.25 Журналісцкае рассле- «Дваццатае стагоддзе пачыдаванне.
наецца». 1-я і 2-я серыі.
15.55 Заўтра — гэта мы!
13.20, 23.55 «Святло далё16.25 Усё як трэба!
кай зоркі». Памяці Уладзімі16.50 Меладрама «Я думаў, ра Кузменкі.
ты будзеш заўсёды...».
13.50, 23.25 «Пра кінарэжы19.20 Арэна.
сёра». Фільм-партрэт Аляк19.55 Форум.
сандра Карпава-старэйша21.00 Панарама.
га.
21.45 Серыял «Каўчэг».
14.20 «Воб раз ге роя. Та23.50 Дзень спорту.
дэ вуш Кас цюш ка». Дак.
0.05 Камедыя «Пра што фільм.
маўчаць дзяўчаты».
14.50 «Балада пра Свіцязь».
Дак. фільм.
БЕЛАРУСЬ 2 15.15 «Сад». Маст. фільм.
16.40 «Наперад у мінулае».
7.00 Ранiца.
17.05 «Росчырк часу».
9.00, 21.20 Тэлебарометр.
17.20 «Збянтэжаны Саўка».
9.05, 17.55 Серыял «Блiз- Кароткаметражны фільм.
няты».
18.00 «Лабірынты».
10.15 Навiны надвор'я.
18.25 «Маем рэчы». Борт10.50, 0.05 Серыял «След- ніцтва.
ства вядзе Да Вiнчы».
18.55 «Чалавек-амфібія».
12.00 Пад грыфам «Вядо- Маст. фільм.
мыя».
20.30 Калыханка.
13.00 Меладрама «Кася- 20.45 «Аперацыя «Хальцаўкi».
ге». Маст. фільм.
14.45 Трылер «Масакра».
16.45 Беларуская часiнка.
АНТ
18.55 Баскетбол. Лiга ВТБ.
«Цмокi-Мiнск» — «Чырвоны 6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00,
16.00, 18.00 (з субцiтрамi),
Кастрычнiк».

БЕЛАРУСЬ 1

20.30 Нашы навiны.
6.05 «Наша ранiца».
9.05 Контуры.
10.05 «Жыць здорава!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15,
21.00 Навiны спорту.
11.10 Серыял «Закрытая
школа».
12.10 «Самы лепшы муж».
13.10 «Добрага здаровейка!».
13.55 «Модны прыгавор».
15.00 Серыял «Ясмiн».
16.15 Серыял «Хатняя работнiца».
16.55 «Давай пажэнiмся!».
18.20 «Адваротны адлiк».
«Класiк з Вiцебска. Жыццё
i смерць Юдэля Пэна».
19.00 «Чакай мяне».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Пазiцыя».
22.05 Маст. фiльм «Уладар
мораў: На краi Зямлi».
0.35 Начныя навiны.

СТБ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя
добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБспорт».
8.30 «Тыдзень».
9.40 «Вялікае снеданне».
10.20, 13.00, 20.15 «Гарады,
якія спяваюць».
10.40, 17.30 «Званая вячэра».
11.35 «Такі лёс».
12.30 «Джэймі: абед за 30
хвілін».
13.50 «Вялікі горад».
14.30 «Зорны рынг». Новы
сезон. Бітва кавер-бэндаў».
15.30 «Чыстая праца».
16.20 «Наша справа».
16.50 «Па законе».
18.30 «Сакрэты старажытных прыгажунь».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.25 Маст. фільм «Мішэль
Вальян: прага хуткасці».
23.00 «Ваенная тайна».
0.50 «Эліксір маладосці».

22.45 Серыял «Права на
праўду».
23.55 «Шыфры вашага цела.
5.00 Серыял «Пяць хвілін Скура».
да метро».
6.35 М/ф.
НТБ—БЕЛАРУСЬ
7.05 «Цік-так».
7.20 Серыял «Заручальны 6.00 «НТБ раніцай».
8.40, 10.20 Серыял «Вярпярсцёнак».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, танне Мухтара».
21.00 Навіны Садружнасці 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
(бягучы радок).
Сёння.
9.15 Маст. фільм «Позняя 11.00 «Да суда».
ягада».
11.55, 13.25 «Суд прысяж10.50 «Разам».
ных».
11.45 «Агульны рынак».
14.25 «Справа ўрачоў».
12.25,
2.35
С е р ы я л 15.15 «Справа густу».
«Клон».
15.40, 18.35 Агляд. Надзвы14.10 Дак. фільм «У свеце чайнае здарэнне.
каменных джунгляў».
16.25 «Пракурорская пра15.25, 22.10 Ток-шоу «Слова верка».
17.40 Ток-шоу «Гаворым і паза слова».
16.20 Се ры ял «Чор ны казваем».
19.35 Серыял «Пчаляр».
крумкач».
21.20 Серыял «Карпаў. Се18.25 «Беларусь сёння».
19.00 Серыял «Чырвоная зон другі».
23.05 Сёння. Вынікі.
капэла».
23.30 Серыял «ППС».
21.25 «Акцэнты».
21.40, 4.15 «Рэальны свет».
23.00 Серыял «Чыста анг8 КАНАЛ
лійскія забойствы».
0.40 Маст. фільм «Как тэ- 7.00, 12.40, 19.15, 21.05,
23.45 «Надвор'е».
бель».
7.05 «На рыбалку».
РТР—
М/с.
БЕЛАРУСЬ 7.20
7.30, 14.25 Серыял «Цудоўнае стагоддзе».
7.00 «Раніца Расіі».
9.10, 17.45 Се ры ял «Рэ10.00 «Карціна свету».
10.55 Надвор'е на тыдзень. ванш».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 10.40 «Сінематограф». Камедыя «У джазе толькі дзяўВесткі.
11.30 «Ранішняя@пошта». чаты».
12.45 Ка ме дыя «Эк за12.00 «Прамы эфір».
13.00 «Асаблівы выпадак». мен».
13.50, 16.50, 19.50, 23.45 На- 16.10 Мультпарад «Легенда
віны — Беларусь.
пра Тарзана».
14.30 Ток-шоу «1000 дробя- 16.30 «Мой любімы гадавазяў».
нец».
15.10 Ток-шоу «Пра самае 17.00 Серыял «Тайныя сугалоўнае».
вязі».
15.55, 17.10 Серыял «Склі- 19.20 Серыял «Двайнік».
фасоўскі».
20.50 «Вечарніца».
18.05 Серыял «Ефрасіння. 21.10 Драма «Востраў праТаежнае каханне».
клятых».
18.55 Серыял «Тайны інсты ту та вы са ка род ных
ВТБ
дзяўчат».
20.40 Серыял «Сваты-6».
6.00, 1.00 «PLAY».

МIР

8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу
«6 кадраў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жонкі алігархаў».
10.00 «Шлюб без ахвяр».
11.00, 22.20 Серыял «Маргоша».
12.00, 13.30, 17.00 Скетчшоу «Адна за ўсіх».
13.00, 16.30 Скетч-шоу
«Анекдоты».
14.30, 23.30 «Улёт нае відэа».
15.00 Серыял «Крамлёўскія курсанты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
19.00 Серыял «Васьмідзясятыя».
20.00 Серыял «Кухня-2».
21.10 Серыял «Загс».
0.00 «Дарожныя войны».
0.30 «Ч.П?».

IНТЭР+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00 Навiны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ранiца
з IНТЭРам.
9.10, 22.45 Легенды крымiнальнага вышуку.
9.50, 16.15, 0.50 Судовыя
справы.
10.30, 16.55, 1.30 Сямейны
суд.
11.15, 18.30 Серыял «Маршрут мiласэрнасцi».
12.20 Формула кахання.
13.05, 23.15 Серыял «Суседзi».
13.30, 0.05 Тэлефон даверу.
14.20 Серыял «Жыццё як
жыццё».
15.00, 23.45, 6.35 Дак. серыял «Партрэты дзiкай прыроды». 1-я серыя.
15.20 Арол i рэшка.
17.40, 4.15 Давай пажэнiмся!
19.15, 2.15 Ток-шоу «Датычыцца кожнага».
20.00, 3.00 Падрабязнасцi.
20.30, 5.05 Давай пажэнiмся
ва Украiне.
21.15, 3.30 Серыял «Аднойчы будзе каханне».
22.00, 5.50 Серыял «Ясмiн».

НАСТАЛЬГIЯ
5.00 «Быў час». 2008 год.
6.00 «Вернісаж Ільі Рэзніка».1988 год.
7.15 «КВЗ-87». 1987 год.
9.00 «Гуль цы». Тэле спектакль. 1978 год.
11.00 «Ленан з намі». 1990
год.
12.00, 3.00 «Колба часу».
13.00 «Вечар у Дзяржаўным
Акадэмічным тэатры імя Вахтангава». 1991 год.
14.05 «Асо бы па ды ход».
Фільм-канцэрт. 1959 год.
15.10 «Праграма «А». 1990
год.
17.00 «Зорная гадзіна». 1996
год.
17.40 «Будзіль нік». 1983
год.
18.10 «Часу разбег». Дак.
фільм.
18.30 «Трэст, які лопнуў».
1-я серыя. Маст. фільм.
19.40 «Ад люст ра ван не».
Фільм-канцэрт. 1988 год.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў
СССР».
22.00 «Кракадзілу» — 70 гадоў». 1992 год.
23.05 «Вера, надзея, каханне
і... нянавісць». Дак. фільм.
23.45 «І жартам, і ўсур'ёз».
1988 год.
0.30 «Пасылка для Святланы». Маст. фільм.
1.45 «Вальс аб валь се».
Фільм-канцэрт. 1984
год.
4.00 «Кінапанарама».
Фрагменты выпускаў 1984
года.

10.50, 17.00 Дак. се ры ял 0.00 Камедыя «Ушчэнт».
2.00 Драма «Жыві і памя11.50, 16.00 Дак. се ры ял тай».
4.00 Ка ме дыя «Ву са ты
«Варажбiтка».
12.50, 18.00 Дак. се ры ял нянь».
«Паляўнiчыя на прывiдаў».
NАTIОNАL
13.50 М/ф «Балто 2».
GЕОGRАРHIС
15.05, 1.00, 5.15 Се ры ял
5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Ліхтугі
«Менталiст».
20.40 Се ры ял «Жыц цё i за мяжой.
6.00, 16.00 Сесар Мілан: валёс».
22.15 Серыял «Паляўнiчыя жак зграі.
7.00 У пошуках сіняга кіта.
на брыльянты».
23.15 Маст. фiльм «Вялiкае 8.00, 13.00 Каралі рыбалкі.
10.00 Картачны фокуснік.
алiбi».
1.45 Се ры ял «Звыш на ту- 11.00, 23.00 Турэмныя цяжкасці.
ральнае».
2.30 Серыял «Сапраўдная 12.00 Шаша праз пекла.
15.00 Горад акул.
кроў».
17.00, 2.00 Апошнія тайны
TБ1000 Трэцяга рэйха.
18.00 Рабі стаўкі і ўзрывай.
5.00, 10.45 Драма «Усмешка 19.00, 0.00, 3.00 Міжнародны
аэрапорт Дубай.
Моны Лізы».
7.10 Камедыя «Пастка для
нявесты».
DISСОVЕRУ
9.00 Баявік «Пад Адхон».
13.00 Меладрама «Брудныя 7.00, 16.25 Залатая ліхамантанцы 2».
ка.
15.00 Ка ме дыя «Ка бель- 7.50, 12.20, 21.00, 3.05 Вышчык».
жыць разам.
17.00 Трылер «Ідэальны не- 8.40, 20.35 Як гэта ўстроезнаёмец».
на?
19.00 Драма «Доказ».
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та
21.00 Камедыя «Ідэальны зроблена?
9.35, 10.05 Марпех Дуг.
мужчына».
23.00 Жахі «Воўк-адзіноч- 10.30, 0.00, 0.30 Што было
далей?
ка».
1.00 Тры лер «Вядзь мар- 11.25, 3.55 Разбуральнікі легенд.
ства».
3.00 Жахі «Выбар кілера». 13.15, 0.55 Tор Gеаr.
14.10, 6.05 Махінатары.
TБ1000
15.05 Пятая перадача.
РУСКАЕ КІНО
15.30, 5.10 Хлопцы з гарма6.00 Драма «У пачатку сла- тамі.
17.20, 17.50 Брудныя гровутых спраў».
8.40 Драма «Ніцшэ ў Расіі». шы.
10.20 Меладрама «Нявес- 18.15 Дынама — неверагодны ілюзіяніст.
та».
12.00 Камедыя «Лёгкае жыц- 19.10 Магія Бена Эрла.
22.00 Беар Грылс: па слядах
цё».
13.50 Трылер «Рускі трохву- тых, хто выжыў.
23.00 Правілы пазадарожнагольнік».
16.00 Драма «Апошняя рэ- га руху.
0.00 Самае страшнае.
прадукцыя».
1.50 Анамалія цела.
20.00 Трылер «Камень».
22.00 Меладрама «Выкру- 2.40 Маланкавыя катастрофы.
тасы».

КАМЕДЫЯ «Паралельны свет».
5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05
Скетчком «Паміж намі».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00,
21.00, 2.20 Се ры ял «Ня ўдачнік».
6.15 Камедыя «Усе выраслі».
9.00 Камедыя «На будоўлю,
месье Танер!».
10.40, 13.55, 1.45 «Камедыянты. Лепшае».
11.15 Камедыя «Паліцэйскі
і малы».
14.10 Камедыя «У нагу!».
17.20 Камедыя «Дзякуй, што
патурбавалі».
19.20 Ка ме дыя «Хрос ныя
бацькі».
22.10 Камедыя «Учора, сёння, заўтра».
0.10 Камедыя «Проста сябры».
3.25 Камедыя «Дарога ў Марока».

ДЗIЦЯЧЫ СВЕТ

2.00, 8.00, 14.00 Камедыя «Я
купіў тату».
3.20, 9.20, 15.20 М/с «Прыгоды пінгвіняняці Лало». М/ф
«Холадна! Холадна! Холадна!».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Магія». Казкі народаў свету.
«Хто самы дужы?». М/ф «Легенда аб Сальеры».
5.00, 11.00, 17.00 Пры годы «Па сей дон» спя ша ецца на да па мо г у». Зборнік м/ф «Слон і Мось ка».
«Жыц цё і па к у ты Іва на
Ся мё на ва».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «НяЕURОSРОRT бесныя танцоры».
7.00, 13.00, 19.00 «Урокі цё9.30 Мо та спар тыў ны ўік- тачкі Савы». Зборнік м/ф
энд.
«Аднойчы раніцай». «Кара9.45, 18.00, 23.30 Ве ла- лева зубная шчотка».
спорт.
11.45 Тэніс. Матс-пойнт.
ТБ3
12.15 Тэніс. WTA. Фінал.
6.00 М/ф.
14.00, 19.00 Тэніс. WTA.
9.00, 18.30, 3.30 Серыял «Цу21.45 Вось гэта дзіва!!!
доўнае стагоддзе».
22.00 Пра рэслінг.

