
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.
8.45 Сло ва Міт ра па лі та Фі ла-
рэ та на Па кро вы Пра свя той 
Ба га ро дзі цы.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.05 Ка ме дыя «Фор му ла 
ка хан ня».
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 Ме лад ра ма «Я ду маў, 
ты бу дзеш заў сё ды...».
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Каў чэг».
23.50 Дзень спор ту.
0.05 Ка ме дыя «Пра што 
маў чаць дзяў ча ты».

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Блiз-
ня ты».
10.15 На вi ны на двор'я.
10.50, 0.05 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Вiн чы».
12.00 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
13.00 Ме лад ра ма «Ка ся-
кi».
14.45 Тры лер «Ма сак ра».
16.45 Бе ла рус кая ча сiн ка.
18.55 Бас кет бол. Лi га ВТБ. 
«Цмо кi-Мiнск» — «Чыр во ны 
Каст рыч нiк».

21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Iн тэр ны».
23.05 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 18.45, 0.20 «Ка лей да-
скоп».
8.05, 14.15, 18.40 «Раз мо вы 
пра ду хоў нае».
8.15 «Це ні і по ста ці». Адам 
Ба ба рэ ка.
8.45 «Му зе ум».
9.05 «Спа чат ку бы ло сло ва». 
На ву ко ва-па пу ляр ны фільм.
9.35, 22.40 Се ры ял «Ге рой 
на ша га ча су».
10.20, 22.15 «Дыя@блог». 
Пра мо ву.
10.50 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на: 
«Двац ца тае ста год дзе па чы-
на ец ца». 1-я і 2-я се рыі.
13.20, 23.55 «Свят ло да лё-
кай зор кі». Па мя ці Ула дзі мі-
ра Куз мен кі.
13.50, 23.25 «Пра кі на рэ жы-
сё ра». Фільм-парт рэт Аляк-
санд ра Кар па ва-ста рэй ша-
га.
14.20 «Воб раз ге роя. Та-
дэ вуш Кас цюш ка». Дак. 
фільм.
14.50 «Ба ла да пра Сві цязь». 
Дак. фільм.
15.15 «Сад». Маст. фільм.
16.40 «На пе рад у мі ну лае».
17.05 «Рос чырк ча су».
17.20 «Збян тэ жа ны Са ўка». 
Ка рот ка мет раж ны фільм.
18.00 «Ла бі рын ты».
18.25 «Ма ем рэ чы». Борт-
ніц тва.
18.55 «Ча ла век-ам фі бія». 
Маст. фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
20.45 «Апе ра цыя «Халь цаў-
ге». Маст. фільм.

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». 
«Кла сiк з Вi цеб ска. Жыц цё 
i смерць Юдэ ля Пэ на».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зi цыя».
22.05 Маст. фiльм «Ула дар 
мо раў: На краi Зям лi».
0.35 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 «Чыс тая пра ца».
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 Маст. фільм «Мі шэль 
Валь ян: пра га хут ка сці».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.50 «Элік сір ма ла до сці».

5.00 Се ры ял «Пяць хві лін 
да мет ро».
6.35 М/ф.
7.05 «Цік-так».
7.20 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 На ві ны Са друж нас ці 
(бя гу чы ра док).
9.15 Маст. фільм «Поз няя 
яга да».
10.50 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25,  2 .35 Се ры ял 
«Клон».
14.10 Дак. фільм «У све це 
ка мен ных джунг ляў».
15.25, 22.10 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.20 Се ры ял «Чор ны 
крум кач».
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, 4.15 «Рэ аль ны свет».
23.00 Се ры ял «Чыс та анг-
лій скія за бой ствы».
0.40 Маст. фільм «Как тэ-
бель».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Ранішняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфір».
13.00 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.45 На-
ві 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 «Склі-
фа соў скі».
18.05 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
18.55 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
20.40 Се ры ял «Сва ты-6».

22.45 Се ры ял «Пра ва на 
праў ду».
23.55 «Шыф ры ва ша га це ла. 
Ску ра».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
11.00 «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 і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Пча ляр».
21.20 Се ры ял «Кар паў. Се-
зон дру гі».
23.05 Сён ня. Вы ні кі.
23.30 Се ры ял «ППС».

7.00, 12.40, 19.15, 21.05, 
23.45 «На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с.
7.30, 14.25 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.10, 17.45 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.40 «Сі не ма тог раф». Ка ме-
дыя «У джа зе толь кі дзяў-
ча ты».
12.45 Ка ме дыя «Эк за-
мен».
16.10 Мульт па рад «Ле ген да 
пра Тар за на».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
19.20 Се ры ял «Двай нік».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Дра ма «Вост раў пра-
кля тых».

6.00, 1.00 «PLAY».

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, 13.30, 17.00 Скетч-
шоу «Ад на за ўсіх».
13.00, 16.30 Скетч-шоу 
«Анек до ты».
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 «Вась мі дзя-
ся тыя».
20.00 Се ры ял «Кух ня-2».
21.10 Се ры ял «Загс».
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.
9.50, 16.15, 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 «Парт рэ ты дзi кай пры ро-
ды». 1-я се рыя.
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 «Вер ні саж Ільі Рэз ні-
ка».1988 год.
7.15 «КВЗ-87». 1987 год.
9.00 «Гуль цы». Тэ ле спек-
такль. 1978 год.
11.00 «Ле нан з на мі». 1990 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Ве чар у Дзяр жаў ным 
Ака дэ міч ным тэ ат ры імя Вах-
тан га ва». 1991 год.
14.05 «Асо бы па ды ход». 
Фільм-кан цэрт. 1959 год.
15.10 «Пра гра ма «А». 1990 
год.
17.00 «Зор ная га дзі на». 1996 
год.
17.40 «Бу дзіль нік». 1983 
год.
18.10 «Ча су раз бег». Дак. 
фільм.
18.30 «Трэст, які лоп нуў». 
1-я се рыя. Маст. фільм.
19.40 «Ад люст ра ван не». 
Фільм-кан цэрт. 1988 год.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Кра ка дзі лу» — 70 га-
доў». 1992 год.
23.05 «Ве ра, на дзея, ка хан не 
і... ня на вісць». Дак. фільм.
23.45 «І жар там, і ўсур' ёз». 
1988 год.
0.30 «Па сыл ка для Свят ла-
ны». Маст. фільм.
1.45 «Вальс аб валь се». 
Ф і л ь м - к а н  ц э р т .  1 9 8 4 
год.
4.00 «Кі  на па на ра ма». 
Фраг мен ты вы пус каў 1984 
го да.

9.30 Мо та спар тыў ны ўік-
энд.
9.45, 18.00, 23.30 Ве ла-
спорт.
11.45 Тэ ніс. Матс-пойнт.
12.15 Тэ ніс. WTA. Фі нал.
14.00, 19.00 Тэ ніс. WTA.
21.45 Вось гэ та дзі ва!!!
22.00 Пра рэ слінг.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 
21.00, 2.20 Се ры ял «Ня ў-
дач нік».
6.15 Ка ме дыя «Усе вы рас-
лі».
9.00 Ка ме дыя «На бу доў лю, 
месье Та нер!».
10.40, 13.55, 1.45 «Ка ме ды-
ян ты. Леп шае».
11.15 Ка ме дыя «Па лі цэй скі 
і ма лы».
14.10 Ка ме дыя «У на гу!».
17.20 Ка ме дыя «Дзя куй, што 
па тур ба ва лі».
19.20 Ка ме дыя «Хрос ныя 
баць кі».
22.10 Ка ме дыя «Учо ра, сён-
ня, заўт ра».
0.10 Ка ме дыя «Прос та сяб-
ры».
3.25 Ка ме дыя «Да ро га ў Ма-
ро ка».

2.00, 8.00, 14.00 Ка ме дыя «Я 
ку піў та ту».
3.20, 9.20, 15.20 М/с «Пры го-
ды пінг ві ня ня ці Ла ло». М/ф 
«Хо лад на! Хо лад на! Хо лад-
на!».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Ма-
гія». Каз кі на ро даў све ту. 
«Хто са мы ду жы?». М/ф «Ле-
ген да аб Саль е ры».
5.00, 11.00, 17.00 Пры го-
ды «Па сей дон» спя ша ец-
ца на да па мо гу». Збор-
нік м/ф «Слон і Мось ка». 
«Жыц цё і па ку ты Іва на 
Ся мё на ва».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ня-
бес ныя тан цо ры».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». Збор нік м/ф 
«Ад ной чы ра ні цай». «Ка ра-
ле ва зуб ная шчот ка».

6.00 М/ф.
9.00, 18.30, 3.30 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 бiт ка».
12.50, 18.00 Дак. се ры ял 
«Па ляў нi чыя на пры вi даў».
13.50 М/ф «Бал то 2».
15.05, 1.00, 5.15 Се ры ял 
«Мен та лiст».
20.40 Се ры ял «Жыц цё i 
лёс».
22.15 Се ры ял «Па ляў нi чыя 
на брыль ян ты».
23.15 Маст. фiльм «Вя лi кае 
алi бi».
1.45 Се ры ял «Звыш на ту-
раль нае».
2.30 Се ры ял «Са праўд ная 
кроў».

5.00, 10.45 Дра ма «Усмеш ка 
Мо ны Лі зы».
7.10 Ка ме дыя «Паст ка для 
ня вес ты».
9.00 Ба я вік «Пад Ад хон».
13.00 Ме лад ра ма «Бруд ныя 
тан цы 2».
15.00 Ка ме дыя «Ка бель-
шчык».
17.00 Тры лер «Ідэа льны не-
зна ё мец».
19.00 Дра ма «До каз».
21.00 Ка ме дыя «Ідэа льны 
муж чы на».
23.00 Жа хі «Воўк-адзі ноч-
ка».
1.00 Тры лер «Вядзь мар-
ства».
3.00 Жа хі «Вы бар кі ле ра».

6.00 Дра ма «У па чат ку сла-
ву тых спраў».
8.40 Дра ма «Ніц шэ ў Ра сіі».
10.20 Ме лад ра ма «Ня вес-
та».
12.00 Ка ме дыя «Лёг кае жыц-
цё».
13.50 Тры лер «Рус кі трох ву-
голь нік».
16.00 Дра ма «Апош няя рэ-
пра дук цыя».
20.00 Тры лер «Ка мень».
22.00 Ме лад ра ма «Вы кру-
та сы».

0.00 Ка ме дыя «Ушчэнт».
2.00 Дра ма «Жы ві і па мя-
тай».
4.00 Ка ме дыя «Ву са ты 
нянь».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Ліх ту гі 
за мя жой.
6.00, 16.00 Се сар Мі лан: ва-
жак зграі.
7.00 У по шу ках сі ня га кі та.
8.00, 13.00 Ка ра лі ры бал кі.
10.00 Кар тач ны фо кус нік.
11.00, 23.00 Ту рэм ныя цяж-
кас ці.
12.00 Ша ша праз пек ла.
15.00 Го рад акул.
17.00, 2.00 Апош нія тай ны 
Трэ ця га рэй ха.
18.00 Ра бі стаў кі і ўзры вай.
19.00, 0.00, 3.00 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.

7.00, 16.25 За ла тая лі ха ман-
ка.
7.50, 12.20, 21.00, 3.05 Вы-
жыць ра зам.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
9.35, 10.05 Мар пех Дуг.
10.30, 0.00, 0.30 Што бы ло 
да лей?
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
13.15, 0.55 Tор Gеаr.
14.10, 6.05 Ма хі на та ры.
15.05 Пя тая пе ра да ча.
15.30, 5.10 Хлоп цы з гар ма-
та мі.
17.20, 17.50 Бруд ныя гро-
шы.
18.15 Ды на ма — не ве ра год-
ны ілю зі я ніст.
19.10 Ма гія Бе на Эр ла.
22.00 Бе ар Грылс: па сля дах 
тых, хто вы жыў.
23.00 Пра ві лы па за да рож на-
га ру ху.
0.00 Са мае страш нае.
1.50 Ана ма лія це ла.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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Га ра доў у кож най кра і не мо жа быць 
шмат, але ста лі ца — ад на. Кож ную ня дзе-
лю ў эфі ры ра дыё «Мір» вя ду чая Ка ця ры на 
Кар пе ка рас па вя дае пра Мінск і мін чан. Вы 
мо жа це па чуць пад бор ку са мых ці ка вых і 
знач ных ста ліч ных на ві н: ад эка на міч нага 
жыц ця да куль тур ных і раз на стай ных кур'-

ёз ных па дзей. Вы атры ма е це ад ка зы на 
пы тан ні, якія хва лю юць кож на га: што бу дзе 
з ацяп лен нем, ці па да ра жэе зноў пра езд 
і ка лі вар та пра вес ці пра фі лак ты ку пра-
студ?

Так са ма тра ды цый на — пра гно зы і па пя рэ-
джан ні сі ноп ты каў на на ступ ны ты дзень. Пра-

гра ма пры цяг не не толь кі мін чан, але і гас цей 
ста лі цы — усіх, хто хо ча больш да ве дац ца пра 
жыц цё на ша га пры го жа га го ра да.

Па ня дзе лях у 11.30 слу хай це пра гра му 
«На ша ста лі ца» на хва лях ра дыё «Мір»!
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«НА ША СТА ЛІ ЦА»

Леп шая кам па нiя — гэ та тая, 
дзе ця бе не толь кi ра зу ме-
юць, а дзе яшчэ i ве се ла. Ка-
лi та кi ва ры янт вам па ду шы, 
то аба вяз ко ва трэ ба па чы-
наць свой дзень з пра гра-
май «Утроголики 2:0» на ра-
дыё «Мiр». Тут ужо не пер-
шы год пра цуе Юрый Ца роў. 
Сам вя ду чы не ба iц ца на зы-
ваць ся бе «ўнi вер саль ным 
ды джэ ем». I з та кой за явай 
нель га не па га дзiц ца, бо ён, 
акра мя пра цы на ра дыё, па-
спя хо ва рэа лi зоў вае ся бе на 
тэ ле ба чан нi, ве дае не каль кi 
за меж ных моў, зай ма ец ца 
ка ра тэ i, да та го ж, з'яў ля ец-
ца баць кам два iх дзя цей. На 
жыц цё iмк нец ца гля дзець 
па зi тыў на, умее жар та ваць 
з ся бе i шчас лi вы, што знай-
шоў спра ву свай го жыц ця.

— У шоу «Утроголики 2:0» 
вы пра цу е це ця пер з Кан стан-
цi нам Юма на вым. З чым звя за-
ны гэ тыя пе ра ме ны?

— Ка лi ра ней у нас быў фар-
мат ра нiш ня га шоу — iн фар тэй-
мэнт, дзе гу ча ла пе ра важ на iн-
фар ма цыя за баў ляль на га ха рак-
та ру, дык по тым мы пе рай шлi на 
чыс ты iн тэр тэй мэнт, па кi нуў шы 
ўсю iн фар ма цыю служ бе на вiн. 
Вы ра шы лi да ба вiць больш жар-
таў i па клас цi ў асно ву дыя лог 
двух муж чын, якiм «за», у якiх за 
пля чы ма ўжо ёсць пэў ны во пыт, i 
яны дзе ляц ца iм, з iро нi яй аб мяр-
коў ва ю чы агуль ныя тэ мы.

— У тан дэ ме з муж чы нам 
пра ца ваць ляг чэй?

— Ёсць рэ чы, якiя з-за вы-
ха ван ня цi ней кiх прын цы паў з 
дзяў чы най у эфi ры аб мяр коў ваць 
не маг чы ма. Ня хай на ват яна 
«свая». Да та го ж ёсць пэў ная 
роз нi ца ў па ды хо дах муж чы ны 
i жан чы ны да ней кiх пы тан няў, 
з-за ча го ча сам уз нi кае кан флiкт 
мер ка ван няў. Iс ну юць шоу, па-
бу да ва ныя вы ключ на на та кiм 
па ды хо дзе, але з ча сам гэ та пе-
ра рас тае ў ад на стай насць. А нам 
ха це ла ся па збег нуць та ко га раз-
вiц ця. Ка лi пра цу еш з хлоп цам, 
то кан флiкт у iн шым: у гу ма ры, 
до све дзе, пунк тах гле джан ня, — 
але двух муж чын.

— Як вы шу ка е це «кроп кi 
су да кра нан ня» з аў ды то ры яй, 
каб яна не ста мi ла ся ад ва шай 
кам па нii?

— Па-роз на му. Акра мя пра цы 
на ра дыё, мы — шо у ме ны i мо-
жам на зi раць рэ ак цыю лю дзей 
на гу мар ужы вую. Ёсць са цы яль-
ныя сет кi, дзе я, на прык лад, пуб-
лi кую свае жар ты i ба чу, якi вод-
гук зна хо дзяць мае на пра цоў кi 
ў аў ды то рыi. Са мае ж га лоў нае 
— даць слу ха чу маг чы масць па-
ве рыць у тое, што з та бой мо жа 
быць цi ка ва! Каб ча ла век ве даў: 
тут вя сё лыя вя ду чыя! Зра зу ме-
ла, жар та ваць без упын на нель-
га. Мы жы выя лю дзi, i ў кож на га 

зда ра юц ца свае не пры ем нас-
цi, бы вае дрэн ны на строй. Але 
эфiр да зва ляе на тры га дзi ны 
ад клас цi ўсе дум кi i дзя лiц ца 
сва iм гу ма рам, iра нiч ным по гля-
дам на жыц цё. I ка лi ад чу ва еш, 
што жарт пры ня ты на «ўра», то 
атрым лi ва еш не ве ра год ны за рад 
ста ноў чых эмо цый.

— Што да па ма гае вам «пад-
трым лi ваць фор му»?

— Як я ўжо ка заў, на пi сан не 
жар таў i вы клад ван не iх у се цi ве 
дае ра зу мен не та го, як ма тэ ры ял 
ус пры ма ец ца аў ды то ры яй. Я так-
са ма iмк ну ся чы таць усё, што пi-
шуць iн шыя. А па коль кi я не маю 
праб лем з мо ва мi, то чы таю ня-
мец кi, анг лiй скi гу мар. На са мрэч 
тэ мы анек до таў ва ўсiх ад ноль ка-
выя. Лю дзi ў гла баль най iн фар-
ма цый най пра сто ры смя юц ца з 
ад ных i тых жа рэ чаў, прос та на 
роз ных мо вах. У мя не шмат пад-
пi сак на роз ныя рас сыл кi па тэ ме 
гу ма ру. Рас каз ваю жар ты сва-
iм зна ё мым, спра бую за пiс ваць 
ся бе на ка ме ру, каб ад соч ваць 
чыс цi ню мо вы, мi мi ку. Ве да е це, 
у аме ры кан скiх гу ма рыс таў iс-
нуе «пра вi ла дзе ся цi», па вод ле 
яко га ў дзень трэ ба пi саць дзе-
сяць жар таў. Але ў той жа час 
не вар та за бы ваць пра «пра вi ла 
дзе вя цi», згод на з якiм дзе вяць з 
iх бу дуць нi чо га не вар ты мi. Ча-
сам да во дзiц ца i пры му шаць ся-
бе пра ца ваць праз сi лу, але та кi 
па ды ход аку па ец ца, як спар тыў-
ная трэ нi роў ка.

— А ўмен не жар та ваць да-
па ма гае вам у паў ся дзён ным 
жыц цi?

— Нi ко лi над гэ тым не за дум-
ваў ся. Я прос та кам форт на ад-
чу ваю ся бе ў лю бой кам па нii, бо 
заў сё ды ма гу неш та ўспом нiць, 
з не ча га па жар та ваць. Ма гу па-
жар та ваць з са мо га ся бе, але не 
ска жу, што на ўсё ў жыц цi гля джу 
праз прыз му гу ма ру. Прос та ма-

гу «мi нус» вы пра вiць на «плюс». 
Пра ца да па ма гае аб стра га вац-
ца. I я з го на рам заў сё ды ка жу 
пра тое, што знай шоў спра ву 
свай го жыц ця.

— Рас ка жы це, як гэ та ад-
бы ло ся?

— На ра дыё прый шоў вы пад-
ко ва, па аб' яве, пят нац цаць га доў 
та му. Я пра фе сiй ны пе ра клад-
чык, i мне па да ба ла ся мая пра ца. 
Нi ко лi не ду маў, што ака жу ся ў 
«абой ме» ра дый шчы каў. А та ды 
прос та ехаў з сяб рам у ма шы не i 
па чуў аб' яву, а хвi лiн праз двац-
цаць су стрэў на скры жа ван нi 
бы лую ад на курс нi цу з эка на мiч-
на га, якая як раз пра ца ва ла на 
той ра дыё стан цыi ў рэ клам ным 
ад дзе ле. Яна па ра i ла прый сцi i 
па спра ба ваць. Прый шоў i за стаў-
ся: па тэмб ры па ды шоў, дэ фек-
таў з мо вай не бы ло, адзi нае — 
ня мец кi ак цэнт пры сут нi чаў, але 
ён стаў ма ёй «фiш кай»... Так усё 
i за кру цi ла ся.

— У ка го вы ву чы лi ся пра-
фе сii i зна хо дзi лi пад трым ку?

— Для мя не ўсе, хто пра ца-
ваў у fm-пра сто ры апош нiя пят-
нац цаць га доў, — аў та ры тэ ты. 
З мно гi мi бы ла маг чы масць па-
пра ца ваць ра зам. Заў сё ды пры-
слу хоў ва ю ся да iх па рад i мер ка-
ван няў, асаб лi ва та ды, ка лi яны 
вы каз ва юц ца ў ка лi до ры з «па-
лоп ван нем па пля чы». Ка лi яшчэ 
быў школь нi кам, а по тым сту дэн-
там, то слу хаў пе ра да чы Се вы 
На ўга род ца ва, та му ён для мя не 
як «ра дыё iко на». Ся род та кiх i 
Ула дзi мiр Туз, з якiм, на жаль, 
не да вя ло ся нi дзе су стрэц ца, а я 
пра гэ та ма рыў. Ёсць лю дзi ў на-
шай сфе ры, якi мi я за хап ля ю ся. 
Ра ман Трах тэн берг мне вель мi 
iм па на ваў як шо у мен. Мi ша Ко-
зы раў — прык лад та го, як крэ а-
тыў мо жа ўплы ваць на пос пех, у 
тым лi ку i ка мер цый ны. Ка лi га-
ва рыць пра за меж ных ра дыё вя-
ду чых, то Го вард Стэрн — су пер 
у сва ёй эпа таж нас цi. Ка пi ра ваць 
яго ў на шых умо вах аб са лют на 
не маг чы ма, бо свае эфi ры ён 
бу дуе на ад кры тас цi, але не ўсе 
слу ха чы пад рых та ва ны да та кой 
так ты кi. I ў нас аб са лют на iн шае 
раз вiц цё куль ту ры, куль ту ры па-
во дзiн.

— Су мя шча ю чы пра цу на 
ра дыё i на тэ ле ба чан нi, вы 
раз дзя ля е це гэ тыя сфе ры для 
ся бе?

— Я нi ко лi не пра цую на «пус-
та ту». I на ра дыё, i на тэ ле ба чан нi 
ў мя не заў сё ды ёсць парт нёр, з 
якiм я з за да валь нен нем бу дую 
дыя лог. Ад нак пэў ная спе цы фi-
ка iс нуе. На ра дыё трэ ба ўмець 
да нес цi да ча ла ве ка зна чэн не 
сва ёй мi мi кi, жэс таў — i гэ та пры-
тым, што ты толь кi раз маў ля еш. 
А на тэ ле ба чан нi з улi кам та го, 
што ёсць аб ме жа ва насць «кар-
цiн кi», трэ ба са чыць за кож ным 
ру хам, «пра ца ваць знеш нас цю». 
Бо лiш нi па ва рот га ла вы цi рук — 
гэ та асоб ная мi зан сцэ на, i мност-
ва ру хаў вы клi ка юць у гле да ча 
не за да во ле насць.

— А як вы ад чу ва е це ся бе ў 
ро лi му жа i баць кi?

— Я ўдзяч ны сва ёй жон цы за 
тое, што маю маг чы масць рэа-
лi зоў вац ца на пра цы. I па коль кi 
ча ла век твор чы — эма цый ны, з 
аб вост ра най нер во вай сiс тэ май, 
то вель мi важ на, каб бы лi ўмо вы 
для ад па чын ку, маг чы масць вы-
га ва рыц ца. I ў гэ тым кан тэкс це ў 
мя не iдэа льная жон ка. Усё, ча го 
я да бiў ся, так са ма i яе за слу га. 
Ка лi я па чы наў пра ца ваць на ра-
дыё, то воль на га ча су не за ста-
ва ла ся, але мы бы лi ўвесь час 
ра зам. Я люб лю пра во дзiць час 
з дзець мi, трэ нi ра ваць iх, ра бiць 
з iмi хат нiя за дан нi. У ста сун ках 
з дзець мi мне вель мi па да ба ец-
ца рас клад ваць усё па па лi чках, 
шу ка ю чы да iх па ды ход.

— Ча му яны ву чаць вас?
— Да рос лыя, як пра вi ла, лю дзi 

вель мi за кам плек са ва ныя. Жыц-
цё пры му шае нас iс на ваць у пэў-
ных рам ках — ад па вед ных той цi 
iн шай сi ту а цыi. А дзе цi заў сё ды 
поў ныя сва бо ды i раз ня во ле нас-
цi. I гэ тай на ту раль нас цi па во дзiн, 
зра зу ме ла, у рам ках да зво ле на-
га, вар та па ву чыц ца. Бо лю дзi 
пры дум ля юць са бе мност ва стан-
дар таў, якiя ўсё роў на по тым па-
ру ша юць, а га лоў нае ж — прос та 
быць та кi мi, якія мы ёсць. Жыц цё 
да ец ца адзiн раз i пе ра пiс ваць яго 
на ноў не бу дзе маг чы мас цi.

Але на ДРАП КО
�

Ме ды я пер со наМе ды я пер со на  ��

Юрый ЦА РОЎ: «ЖАР ТУЮ, АЛЕ НА ЖЫЦ ЦЁ 
ПРАЗ ПРЫЗ МУ ГУ МА РУ НЕ ГЛЯ ДЖУ»

СТА РОН КА 
ІМЯ ГЮ НЕШ

На гэ тым тыд ні ад на з са мых яр кіх ар тыс так бе ла рус кай 
эст ра ды ад кры ла свой афі цый ны ін тэр нэт-сайт па ад ра се 
www.gunesh.tv. На ста рон цы — поў ны на бор: бія гра фія і 
дыс каг ра фія, фо та здым кі і ві дэа за пі сы, на ві ны і рас клад 
най блі жэй шых вы ступ лен няў, кан так ты і кан цэрт ны рай дар 
спя вач кі, а так са ма спа сыл кі на ўсе афі цый ныя гру пы Гю-
неш у са цы яль ных сет ках. Ну і, зра зу ме ла, гас ця вая «кні га 
вод гу каў», якую ад да ныя пры хіль ні кі ўжо за поў ні лі пер шы мі 
па дзя ка мі.

«Ад мыс ло ва для пры хіль ні каў, якія час та звяр та лі ся да нас з 
пы тан нем, дзе мож на знай сці тую ці ін шую кам па зі цыю, якая не 
ўвай шла ў аль бо мы аль бо гу ча ла толь кі на кан цэр тах, мы ства ры-
лі раз дзе лы «Ня вы да дзе нае» і «Эк стра», — рас ка за ла «Звяз дзе» 
прэс-сак ра тар ка спя вач кі. — Там, на прык лад, зме шча ны ка вер-
вер сіі су свет ных хі тоў, ду э ты з ін шы мі вы ка наў ца мі, пес ні на азер-
бай джан скай, бе ла рус кай і рус кай мо вах. Усе іх сва бод на мож на 
спам па ваць».

Са ма ж ста рон ка да ступ ная на дзвюх мо вах — рус кай і анг лій-
скай. «Ха це ла ся, каб ін фар ма цыя бы ла мак сі маль на да ступ най як 
для рус ка моў най пуб лі кі, так і для за меж ні каў, — тлу ма чыць гэ ты 
вы бар ар тыст ка. — А ў бу ду чы ні, вель мі маг чы ма, у ме ню сай та 
з'я вяц ца бе ла рус кая і ту рэц кая мо ва».

ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР 
У ІН ТЭР НЭ ЦЕ

Тэ ле ка нал АНТ за пус ціў ад мыс ло вую вер сію «ONT.BY» для 
ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў. Як абя цае прэс-служ ба ка на ла, у 
вір ту аль най вер сіі гле да чам пра па ну юць не толь кі апе ра-
тыў ныя на ві ны і сён няш нія най больш рэй тын га выя пра ек ты, 
але так са ма да ку мен таль ныя, му зыч ныя, ін фар ма цый ныя і 
за баў ляль ныя пра гра мы, ство ра ныя на АНТ за ўсе 11 га доў 
яго іс на ван ня.

У пры ват нас ці, з са май пер шай се рыі ўжо да ступ ны «Ад-
ва рот ны ад лік», пра ек ты «Под ых пла не ты», «Да ку мен таль ны 
дэ тэк тыў», «Му зыч ныя ве ча ры ў Мір скім за мку», «Эст рад ны 
как тэйль», «Го нар на цыі», «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе ла ру сі» ды 
ін шыя. Ёсць і экс клю зіў ад твор чай гру пы, як ін тэр нэт-пра ект 
«Кру га свет ка» з Але гам Ра ма на вым», на блі жэй шую бу ду чы ню 
за пла на ва ны яшчэ не каль кі пра грам, ство ра ных зна рок для ін-
тэр нэт-гле да чоў. І ўсё гэ та — круг ла су тач на, 7 дзён на ты дзень. 
«А на Onlіne.ont.by мож на не толь кі но вы ін тэр нэт-ка нал па гля-
дзець, але і све жую тэ ле пра гра му «па гар таць», і па кі нуць свае 
пра па но вы, — да дае прэс-сак ра тар ка АНТ Юлія Ду боў ская. — 
Пры чым уплы ваць на сет ку вя шчан ня мо жа кож ны ка рыс таль нік 
— праз га ла са ван не на сай це».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Се ці ваСе ці ва  ��

МедыяпрастораМедыяпрастора  ��

Са мае ж га лоў нае — даць 
слу ха чу маг чы масць 
па ве рыць у тое, што з та бой 
мо жа быць цi ка ва! 
Каб ча ла век ве даў: 
тут вя сё лыя вя ду чыя! 

Ра зам з Іль ёй Вол ка вым, які сё ле-
та бу дзе прад стаў ляць Бе ла русь 
на дзі ця чым кон кур се «Еў ра ба чан-
не-2013», у Кі еў па е дзе ін тэр на цы я-
наль ны тан ца валь ны гурт. Пра гэ та 
па ве да мі ла пад час прэс-кан фе рэн-
цыі кі раў нік пра цоў най гру пы дзі ця-
ча га кон кур су «Еў ра ба чан не-2013» 
Люд мі ла Ба ра дзі на. Так са ма яна ад-
зна чы ла той факт, што пры ма ю чы 
бок пла нуе вы бі раць і ўзна га родж-
ваць на гэ ты раз не ад на го, а ад ра-
зу трох пе ра мож цаў.

Ся род дзяў чат, якія за дзей ні ча ны ў ну ма-
ры Ільі, — гру зін ка, азер бай джан ка, поль ка, 
ла тыш ка і дзяў чын ка з Расіі. Усе яны зай ма-
юц ца ў ва каль на-ін стру мен таль най сту дыі 
«Мак сі брыз», што дзей ні чае на ба зе 202-й 
шко лы Мін ска. Па сло вах Люд мі лы Ба ра-

дзі ной, у ну ма ры на ша га ўдзель ні ка ні чо га 
кар ды наль на мя няць не пла ну ец ца. Бу дуць 
хі ба што не вя лі кія ка рэк ці роў кі ў кас цю мах і ў 
па во дзі нах са ліс та на сцэ не, а яшчэ за пі шуць 
но вую аран жы роў ку. У склад бе ла рус кай дэ-
ле га цыі, якая ад пра віц ца з Іль ёй у Кі еў, — 
твор чая гру па Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, ма ці 
хлоп чы ка, ха рэо граф і пе да гог па ва ка ле.

Ілья Вол каў ужо дру гі раз вы сту піць на 
сцэ не між на род на га кон кур су, але хло пец 
за зна чае: «Для мя не вя лі кае шчас це, што я 
бу ду прад стаў ляць сваю кра і ну на «Еў ра ба-
чан ні». Гэ та вель мі па чэс на. Ма іх па чуц цяў 
не пе ра даць сло ва мі».

Акра мя му зы кі, Ілья зай ма ец ца пра фе-
сій на спар тыў на-баль ны мі тан ца мі. І тут на 
яго ра хун ку не ад на за слу жа ная пе ра мо га. 
Ка лі ра ней хлоп чык ма рыў быць зна ка мі тым 
ды ры жо рам, то сён ня ма ра — стаць вя лі кім 
ва ка ліс там і тан цо рам.

Ле тась ён зай маў ся пла ван нем, але 
з-за не да хо пу ча су з за ня тка мі прый шло ся 
раз ві тац ца. Су мя шча ю чы за ня ткі тан ца мі і 
ва ка лам, юны та лент зна хо дзіць час, каб 
па гу ляць з сяб ра мі ў фут бол, па гля дзець 
філь мы пра фан тас тыч ныя па да рож жы, 
а так са ма па чы таць пра кас міч ныя пра-
сто ры.

Але на ДРАП КО.

«МА ІХ ПА ЧУЦ ЦЯЎ СЛО ВА МІ НЕ ПЕ РА ДАЦЬ...»
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