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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, 
23.50 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.30 Зо на 
Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.00 Ме лад ра ма «Па лю боў-
нік для Лю сі».
12.10, 14.55, 18.35 Еvrovіsіon. 
Без ка мен та ры яў.
12.15, 22.55 Лёс гі ган таў.
13.25 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 Ка ме дыя «Моц ны 
шлюб».
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Сва ты-6».
0.05 Дзень спор ту.
0.15 Ба я вік «Паст ка».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Я — це-
ла а хоў нік».
10.10 На ві ны на двор'я.
10.45, 23.45 Се ры ял «Ха кей-
ныя гуль ні». 1-я се рыя.
12.20 «Ім пе рыя пес ні».
12.55 Ка ме дыя «Якія не пад-
да юц ца».
14.35 Ка ме дыя «Ры кі Бо бі: 
Ка роль да ро гі».
16.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.55 Се ры ял «Апост ал».
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Ін тэр ны».
22.40 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 12.25, 18.55, 0.40 «Ка-
лей да скоп».

8.05, 12.30, 0.45 «Год у гіс то-
рыі».
8.20 «Свет пры ро ды». Ка ля 
дрэ ва друж бы трох на ро даў.
8.55 «Рэ ча вы до каз». Мы бы-
лі. Дак. фільм.
9.20 «Рос чырк ча су».
9.35 «Трам вай у Па рыж». 2-я 
се рыя. Маст. фільм.
10.25, 22.25 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.55 «Вя сё лая мо ладзь». 
Маст. фільм.
12.45, 0.10 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці Мі ха і ла Ула дзі-
мі ра ві ча Пят ро ва.
13.10, 23.45 «Аў то граф».
13.45 «Збян тэ жа ны Са ўка». 
Ка рот ка мет раж ны фільм.
14.15 «Па лес кі па час ту нак». 
Буль ба з ку ры цай.
14.30 «Ка ра ні».
15.00 «Му зе ум».
15.15 «У жніў ні 1944-га». 
Маст. фільм.
17.10 «На пе рад у мі ну лае».
17.40 «На ша спад чы на». Па-
лац Ва ло ві чаў.
17.55 «Маск ва — Мінск. Кі-
на тран зіт». Ба рыс Плот ні каў. 
«Узы хо джан не». Дак. фільм.
18.30 «Цу ды пры ро ды».
19.05 «Дзе ці ка пі та на Гран-
та». Маст. фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 «Ча ла век з чор най 
«Вол гі». Маст. фільм.
22.50 «Па куль мы жы выя». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.

8.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Су он сі» — 
«Эвер тан».
9.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Прэм' ер-лі га. «Са ўтгемп тан» 
— «То тэн хэм».
11.50 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту (U-20). Бе ла русь — Поль-
шча.
13.40, 18.20 Бія тлон. Ан сі. Эс-
та фе та.
15.10 Ва лей бол. Ку бак вы клі-
ку. Жан чы ны. «Мін чан ка» — 
«Ін сбрук» (Аў стрыя).
16.30 Ха кей. Чэм пі я нат све ту 
(U-20). Лат вія — Бе ла русь.
19.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-

ліі. Прэм' ер-лі га. «Фул хэм» — 
«Ман чэс тэр Сі ці».
21.35 Авер тайм.
22.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі.
22.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Ар се нал» 
— «Чэл сі».

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «Матч».
12.10 «Яны і мы».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». «Іг-
нат Да бжын скі. Тай на су пер-
аген та».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 Маст. фільм «Ты су-
стрэ неш та ям ні ча га не зна-
ём ца».
23.55 «Вя чэр ні Ургант».
0.35 Нач ныя на ві 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».
9.45 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Та кі лёс».
12.30 «Джэй мі: Ка ляд ная ве-
ча рын ка».
13.00 «Гля дзець усім!».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Но вы се-
зон. Біт ва ка вер-бэн даў».
15.50 «Рэ пар цёр скія гіс то-
рыі».

16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Вя лі кія тай ны».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
2015 Дзён нік «Хо ро Шоу».
20.20 Маст. фільм «Па крыц-
цё стра ты».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.25 Се ры ял «Зна хар: Па ля-
ван не без пра віл».

5.00 Се ры ял «Тац ця нін 
дзень».
6.40 «Ня стра ча ны Пе цяр-
бург».
6.50 М/ф.
7.10 «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.
9.10, 0.40 Маст. фільм «Цырк 
за паль вае аг ні».
10.50 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25, 2.10 Се ры ял «Клон».
14.10, 3.50 Дак. фільм «У све-
це ка мен ных джунг ляў».
15.20, 22.05 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.20 Се ры ял «Спад чы на».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
19.00 Се ры ял «Зор ка эпо-
хі».
21.25 «Ак цэн ты».
21.40 Дак. фільм «Рэ аль ны 
свет».
23.00 Маст. фільм «Но выя 
ама зон кі».

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, 0.35 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, 18.00 Се ры ял «Тай ны 
ін сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».

17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.50, 20.40 Се ры ял «Сва-
ты-5».
21.45 Се ры ял «Бе ра гі ма ёй 
ма ры».
23.35 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
0.45 «Тры умф смеш най дзяў-
чы ны. Алі са Фрэй ндліх».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
9.35, 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».
15.10 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
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 «Га ру ноў».
23.10 Сён ня. Вы ні кі.
23.35 Се ры ял «Шах та».

7.00, 11.45, 18.55, 20.55, 0.05 
«На двор'е».
7.05, 14.05 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
8.45, 17.25 Се ры ял «Касл».
10.15 Ка ме дыя «Ка ляд ная 
пя цёр ка».
11.50 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «Гэ та цу доў нае жыц-
цё».
15.50 Мульт па рад.
16.00 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
16.30 Се ры ял «Гім наст кі».
19.00 Се ры ял «Ва ен ны шпі-
таль».
20.40 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Зна ём це ся, 
Джо Блэк».

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, 20.00 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны».
10.00 «Шчас це без ах вяр».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00, 21.10 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
14.30 «Аў та шко ла».
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 «Ад на клас-
ні кі».
19.30 «Вя сё лыя гіс то рыі з 
жыц ця».
23.30 «Улёт нае ві дэа».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.40, 18.30, 22.45 На ві-
ны куль ту ры.
9.15 «На гля даль нік».
10.15 «Я кро чу па Маск ве». 
Маст. фільм.
11.30 Кан цэрт, пры све ча ны 
10-год дзю кам па ніі «Ра сій-
ская чы гун ка».
12.10 Ус па мі ны Сі гур да Шмі-
та. «Лі нія жыц ця».
13.05 «Юрый Віз бар». Дак. 
фільм.
13.45, 0.40 «Сям нац цаць 
ім гнен няў вяс ны». Се ры-
ял.
14.50 «Ба ла пан — кры лы Ал-
тая». Дак. фільм.
15.50 «Бег іна ход ца». Маст. 
фільм.
17.05 «Тыя, з які мі я... Сяр гей 
Уру сеў скі».
18.00 «Па ла цы Ра ма на вых». 
Дак. се ры ял.
18.45 Га лоў ная ро ля.
19.00 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...».
19.45 Юбі ля ры го да.
20.40 «Пла не та ды на заў раў». 
Дак. се ры ял.
21.30 «Тым ча сам».
22.15 «П'е дэс тал пры га жос ці. 
Гіс то рыя абут ку з Рэ на тай Літ-
ві на вай». Фільм 1-ы.

23.05 «Вя чэр ні ванд роў нік». 
Шаў кат Аб ду са ла маў. Дак. 
фільм.
0.00 «Услых». Паэ зія сён ня.
1.35 Л. Бет хо вен. Са на та № 
10.

5.00 «Быў час». 2008 год.
6.20 «Доб ры ве чар, Маск ва!». 
1991 год.
7.50 «Му зыч ная ка ру сель». 
1994 год.
9.00 «У знак пра тэс ту!» 
Маст. фільм.
10.25 «Вось і ты...». Фільм-
кан цэрт.
11.00 «Як стаць ка ха ным». 
1992 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Бла кіт ны агень-
чык».1965 год.
14.00 «Вя сё лыя хлоп цы». 
1982 год.
15.20 «Бу шуе «Мар га ры та». 
Фільм-кан цэрт.
16.30 «Госць». Ка рот ка мет-
раж ны фільм.
17.00 «Вя сё лыя нот кі. На ба ле 
ў Па пя луш кі». 1991 год.
18.15 «На ква тэ ры С.Я. Мар-
ша ка». 1962 год.
18.40 «Прос та жах!». 1-я се-
рыя. Маст. фільм.
19.45 «Ста рыя доб рыя каз кі». 
1993 год.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «КВЗ-87». 1-я част ка.
23.05 «А ка ра бель плы ве...». 
1991 год.
0.10 Шоу-гру па «Док тар Ват-
сан». Па пу ры.
0.45 «Моц ны му жык». Маст. 
фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1990 
год. 2-я част ка.

10.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту.
12.00 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат све ту ў Маск ве.
12.45, 22.30 Лёг кая ат ле ты ка. 
Усайн Болт.
13.00 Скач кі на лы жах. Ку бак 
све ту.
14.00, 19.30 Ве ла спорт.
15.00 Гор ныя лы жы. Па ка-

заль ны тур нір.
16.25, 22.25 Ад кры ты чэм пі-
я нат Аў стра ліі па тэ ні се. Фі-
нал.
17.55, 20.25 Тэ ніс.
18.00, 22.45, 1.15 Вось гэ та 
дзі ва!!!
18.30 Бія тлон. Ку бак све ту.
20.30 Фут бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Фі нал.
22.00, 3.00 Фут бол. Еў ра га-
лы.
23.00 Пра рэ стлінг.
0.30 Кон на спар тыў ны ча со-
піс.
0.45 Sport Excellence.
0.50 GTA. На ступ ны ўзро-
вень.
1.00 Спар тыў ны паш парт.
1.30 Сну кер. Чэм пі я нат све-
ту. Фі нал.
2.55 Спорт і Ко.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 
2.05 Скетч ком «Па між на-
мі».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 2.20 
Се ры ял «Двац цаць два нац-
цаць».
6.15 Ка ме дыя «Яна не кі ру е-
мая».
7.45, 20.40, 21.50, 23.50, 1.45 
«Ка ме ды ян ты. Леп шае».
9.00 Ка ме дыя «Зям ныя дзяў-
ча ты лёг ка да ступ ныя».
11.15 Пры го ды «Пры від у за-
ко не».
14.00 Ка ме дыя «Зой мем ся 
ка хан нем».
17.20 Ка ме дыя «Спа чат ку ка-
хан не, пас ля вя сел ле».
19.20 Ка ме дыя «Да га ры на-
га мі».
21.00 Се ры ял «Гэ та ўсё пра 
Джа ан».
22.10 Ка ме дыя «Пя шчот ныя 
руч кі».
0.10 Ка ме дыя «Зноў у гуль-
ні».
3.25 Ка ме дыя «Па ро да буль-
дог».

6.00 М/ф.
8.30, 18.30, 3.25 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
10.15 «Па нен ка і ку лі нар».
10.45, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».

11.45, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».
13.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Але на Якаў ле ва.
14.30 «Сто пы тан няў да рос ла-
му». На тал ля Бе ла хвос ці ка ва 
і Ула дзі мір На ву маў.
15.15, 0.35, 3.25 Се ры ял 
«Звыш на ту раль нае».
20.30 Се ры ял «М.У.Р».
21.30, 5.05 Се ры ял «Апош-
няя су стрэ ча». За ключ ная 
се рыя.
22.40 Маст. фільм «Поў нае 
за цьмен не».
1.25 Се ры ял «Быць ча ла ве-
кам».
2.30 «Ча со ва да ступ ны». Анд-
рэй Ку ра еў.

5.00 Ба я вік «Да мі но».
7.15 Тра гі ка ме дыя «Дзве ры ў 
пад ло зе».
9.10 Ка ме дыя «Паст ка для 
ня вес ты».
11.00 Дра ма «Бліз касць».
13.00 Тры лер «Ра ка вы лік 
23».
15.00 Тра гі ка ме дыя «Па жыц-
цё ва».
17.00 Ме лад ра ма «Спя шай ся 
ка хаць».
18.50 Ка ме дыя «Са лод кі ліс-
та пад».
21.00 Ка ме дыя «Сэр ца ед».
22.50 Дра ма «Дзяў чы на ў 
пар ку».
0.45 Жа хі «Я ве даю, што вы 
зра бі лі мі ну лым ле там».
2.25 Дра ма «Прах Ан джэ-
лы».

6.00 Пры го ды «Стрэ лы Ро бін 
Гу да».
8.00 Ка ме дыя «Ёл кі».
9.40 Ка ме дыя «All Іnclusіve, 
або Ўсё ўклю ча на».
11.30 Дра ма «Год са ба кі».
14.00 Ка ме дыя «Скар бы 
О.К.».
16.00 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».
18.00 Ка ме дыя «Дзед Ма роз 
заў сё ды зво ніць... трой чы!».
20.00 Мю зікл «Сня гур ка».
21.40 Ка ме дыя «Ку рач ка 

Ра ба».
0.00 Дра ма «Слон».
2.00 Дра ма «Поп».
4.20 Ме лад ра ма «Пра гул ка».

5.00, 19.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
6.00, 16.00 Се сар Мі лан: Ва-
жак зграі.
7.00 Веп ру чы ная ма ці.
8.00, 13.00 Эк стрэ маль нае па-
да рож жа.
9.00, 14.00 Зла віць со ма.
10.00, 12.00 Гуль ні ро зу му.
11.00 Мя жа.
15.00 Тай нае ло га ва акул.
17.00, 2.00 Апа ка ліп сіс: Дру-
гая су свет ная вай на.
18.00 Па кі ну тыя.
18.30 Ра бі стаў кі і ўзры вай.
20.00, 0.00, 3.00 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
21.00, 1.00, 4.00 Аме ры кан-
ская ма фія.
22.00 Тай ны гіс то рыі.
23.00 Афе рыс ты і ту рыс ты.

7.00, 16.25 Паў ноч ная Аме-
ры ка.
7.50 Май стры вы жы ван ня.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 17.20 Шу каль ні кі скар-
баў Аме ры кі.
10.30, 0.00 Як улад ка ва ны 
Су свет.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
12.20, 21.00, 3.05 Пя кель ныя 
тра сы.
13.15, 5.10 Аў та ма біль ныя 
тар гі ў Тэх асе.
14.10, 6.05 Ма хі на та ры.
15.05 Ма хі на та ры на тра се.
15.30 Зброя па-аме ры кан-
ску.
18.15 Не спра буй це паў та-
рыць.
19.10 Ды на ма — не ве ра год ны 
ілю зі я ніст.
22.00 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.55 Tор Gеаr.
1.50 У тур ме і на чу жы не.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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Мінск      107.1 FM
Грод на   104.2 FM
Ма гі лёў  107.8 FM
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Баб руйск   103.6 FM

Ба ра на ві чы  98.4 FM
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Шаноўныя
сябры!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы 6 месяцаў

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 47 500 142 500 285 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 42 750 128 250 256 500

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 95 300 285 900 571 800

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

85 800 257 400 514 800

Працягваецца падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту 

мож на ў лю бым ад дзя лен-
ні паш то вай су вя зі; з да-
па мо гай аплат на-да ве дач-
на га тэр мі на ла РУП «Бел-

пош та»; праз сіс тэ му «ін-
тэр нэт-пад піс ка» на сай це 
www.belpost.by; у кі ёс ках 
«Бел са юз дру ка»; у паш-
таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа 
стаць доб рым ка ляд ным 
па да рун кам для ва шых 
род ных і бліз кіх, для ва шых 
сяб роў.

Ксе нія ДЗЮ КА ВА:

Жан чы на, якая да ся гае пос-
пе хаў, не мо жа раз ліч ваць на 
абы яка васць. Тым больш, ка-
лі яна мае та лент рэа лі за ваць 
ся бе не толь кі ў кар' е ры, але 
і ў аса біс тым жыц ці. З та кіх 
і Ксе нія Дзю ка ва. Сён ня яна 
пра цуе вя ду чай у «Доб рай 
ра ні цы, Бе ла русь!» на ка на-
ле «Бе ла русь 1», з'яў ля ец ца 
пра вай ру кой у прад зю сар-
скім цэнт ры свай го му жа 
Дзміт рыя Фа мі ча і ад чу-
вае ся бе цал кам шчас-
лі вай.

— З ча го па ча ла ся 
ва ша пра ца на тэ ле ба-
чан ні?

— Усё па ча ло ся 
з клі па «Фі ес та», які 
мы зра бі лі су мес-
на з гру пай «Чук 
і Гек». Я зня ла ся 
ў ім, і кліп ад нес лі 
на «МТV Мінск», быў 
та ды ў нас та кі ка нал. 
А там як раз шу ка лі дзяў-
чы ну на роль вя ду чай. Мно гія 
па бы ва лі на кас тын гу: на коль кі 
я ве даю, ада бра лі ка ля ты ся чы 
прэ тэн дэн так. Але за сна валь нік, 
уба чыў шы мя не ў клі пе, ска заў: 
ра бі це што хо ча це, але гэ тая 
дзяў чы на па він на быць на шай 
вя ду чай. Я ж аб пра фе сіі тэ ле вя-
ду чай для ся бе на ват не за дум-
ва ла ся ні ко лі. Су стрэ лі ся з пра -
дз юса рам ка на ла Ва лі кам Грыш-
ко на ву лі цы, па раз маў ля лі не-
каль кі хві лін — і мя не за цвер дзі лі. 
Праз два дні ў мя не бы ло пер шае 
ін тэр в'ю з Фі лі пам Кір ко ра вым. 
Пас ля яго ўсё і за кру ці ла ся...Так 
я ста ла вя ду чай рэй тынг вай пра-
гра мы «News-BLOCK» і пер шым 
ві джэ ем у гіс то рыі бе ла рус ка га 
МТV.

— З які мі па чуц ця мі пра ца ва лі 
на пер шых эфі рах?

— Дак лад на не бы ло хва ля-
ван ня і ска ва нас ці, бо пе рад ка-
ме рай на той мо мант я ста я ла не 
ўпер шы ню. Без умоў на, зда ра лі ся 
сі ту а цыі, ка лі я ра зу ме ла: мно га-
му да вя дзец ца на ву чыц ца. Але 
ж да та го ча су я ўжо не пер шы 
год «ва ры ла ся» ў шоу-біз не се. З 
пер шых дзён у ім — сён ня гэ та 
ўжо 13 га доў — я бы ла ме не джа-
рам гру пы «Чук і Гек». Ез дзі ла з 
імі на ўсе ін тэр в'ю, здым кі. І ме-
на ві та так я асво і ла асно ву май-
стэр ства вя ду чай — ве да ла, як 
ра біць нель га. Бо ка лі пры во зіш 

ар тыс та, то цу доў на ра зу ме еш, 
што ён па ві нен рас ка заць тым 
лю дзям, якія рых ту юць з ім ін-
тэр в'ю. Я ву чы ла ся на па мыл ках 
ін шых, каб ра біць усё, як трэ ба, 
з са ма га па чат ку.

— За раз вы пра цу е це ў пра-
гра ме «Доб рай ра ні цы, Бе ла-
русь!». Ад чу ва е це рост?

— Для мя не «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь» — гэ та но вы этап у 
пра цы вя ду чай. Та му што пас ля 
МТV у мя не бы лі яшчэ два пра-
ек ты на Бел МузТБ — «Fresh-
новости» і «Lіght TV» — пра гра-
мы ці ка выя і роз ныя па сва ім 
змес це, але яны ра бі лі ся ў за пі-
се. А «Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!» 
вы хо дзіць у пра мым эфі ры, і ад 
гэ та га я атрым лі ваю най больш 
за да валь нен ня. Тут ад вя ду чых 
па тра бу ец ца вы со кі ўзро вень 
май стэр ства. У на шай пра фе сіі 
пра мы эфір — гэ та вы шэй шы пі-
ла таж. І, ра зу ме ю чы, што мо жаш 
так пра ца ваць, атрым лі ва еш ад 
пра цэ су ра дасць: та кія па чуц ці ні 
з чым не па раў наць.

— Як па чы на ец ца ваш 
дзень?

— У мя не ча сам бы вае так, 
што дзень прос та не за кан чва-
ец ца, а плаў на пе ра хо дзіць у пра-
цоў ную ра ні цу. Бо я не ма гу за-
снуць, ка лі на пя рэ дад ні ад бы ло ся 
неш та, ад ча го ў мя не за ста ец ца 
шмат эмо цый. А клас ці ся спаць 
не аб ход на, та ды ты больш скан-
цэнт ра ва ны на эфі ры. Але ўжо як 
атрым лі ва ец ца... Пра чы на ю ся я а 
трэ цяй га дзі не: трэ ба са брац ца, 
ка вы па піць для ба дзё рас ці і па-

ехаць на зды мач ную пля цоў ку. 
Пра ца па чы на ец ца ў пяць га дзін 
ра ні цы.

— Пе рад са мім эфі рам не як 
на строй ва е це ся?

— У нас ёсць тра ды цый ны жэст. 
(Дэ ман струе: пляск у да ло ні, рас-
ці ран не і здзьмух вае, ні бы па вет-
ра ны па ца лу нак. — Аўт.) І нам ён 
пры но сіць уда чу.

— Ма ю чы во пыт соль най 
пра цы ў эфі ры і ў па ры, 

ці ад чу ва е це для ся бе 
роз ні цу?

— У мя не ёсць 
ад на бя да — 
тое, што я 
вель мі  эма-
цый ны ча ла век. 

І , як вы нік, ча сам 
ма гу са бой «пе-

ра кры ваць» парт-
нё ра. Вель мі кам-

форт на мне бы ло пра-
ца ваць у тан дэ ме з Іль ёй 

Ко на на вым. Не ма гу на ват 
рас тлу ма чыць пры чы ны, але 

мы на столь кі ад но ад на го ра зу-
ме лі, што ства ра лі гар ма ніч нае 
спа лу чэн не ў кад ры. На ват мае 
ка ле гі, хто ба чыў на шу пра цу, ка-
жуць пра гэ та. І да гэ туль ні ён, 
ні я не змаг лі ні з кім так спра-
ца вац ца. У пра гра ме «Доб рай 
ра ні цы, Бе ла русь!» у нас эфір ны 
ду эт з Аляк санд рам Паў ла вым, 
ад нак на ша па ра ўтва ры ла ся не 
на ту раль на. Ка лі я прый шла на 
пра гра му, ён ужо пра ца ваў там. 
І нас прос та аб' яд на лі. Я ўся та-
кая вя сё лая дзяў чы на, а Са ша 
больш сур' ёз ны і спа кой ны, та му 
мы іг ра ем на кант рас тах. З ім мне 
вель мі па да ба ец ца пра ца ваць, ад 
яго я мно га му на ву чы ла ся, што 
да ты чыц ца пра цы ў пра мым эфі-
ры. Соль на мне так са ма доб ра. 
Тут, як мне зда ец ца, га лоў нае 
— ка лі ты ўме еш пра ца ваць, то 
не за леж на ад та го, ад на ты ці з 
кімсь ці пе рад ка ме рай, вы нік бу-
дзе ад ноль ка ва вы дат ным. Пе рад 
та бой ста вяць за да чу, і ты па ві-
нен вы ка наць яе, а не дык та ваць 
свае ўмо вы, як та бе лепш. Вя ду-
чы па ві нен пра ца ваць на тое, каб 
гле да чы атрым лі ва лі па зі тыў.

— Ад ча го вы атрым лі ва е це 
за рад ста ноў чых эмо цый?

— Як гэ та ні дзіў на, але апош-
нім ча сам най больш за да валь нен-
ня я ят рым лі ваю ад сну. Маг чы ма, 
гэ та на ве я на тым, што апош нія ме-
ся цы пра цы вель мі шмат. Але я 
люб лю тое, чым зай ма ю ся. Ве да-
е це, ка жуць: «Знай дзі хо бі і зра бі 
яго сва ім за ня ткам па жыц ці, та ды 
не да вя дзец ца пра ца ваць ні вод на-
га дня». Кож ны дзень на пра цу я 
іду як на свя та, ад нак, без умоў на, 
бы ва юць мо ман ты, ка лі хо чац ца 

ад на віць сі лы. Та ко га ж, каб я з 
жа хам ду ма ла пра но вы дзень, у 
мя не не бы вае.

У мя не ёсць мае лю бі мыя ар тыс-
ты, пра соў ван нем якіх я зай ма ю ся. 
І ка лі ты па кру пін ках пра дум ва еш і 
ства ра еш іх воб раз, а по тым ба чыш 
іх на сцэ не, то ад чу ва еш па чуц цё 
го на ру. Та ко га не бы вае на ват у 
тыя хві лі ны, ка лі сам аказ ва еш ся 
на сцэ не. Для мя не най боль шае за-
да валь нен не — гэ та ба чыць плён 
улас най пра цы.

— Вы не пер шы год у шоу-біз-
не се. Ці ўда ло ся вы вес ці ней кую 
фор му лу пос пе ху ў пра соў ван ні 
ар тыс таў?

— Тут ёсць два ва ры ян ты. Пер-
шы і пра сцей шы — ра біць якас ны 
пра дукт, не шка ду ю чы сіл, гро шай 
і эмо цый. Якасць па він на быць ва 
ўсім, па чы на ю чы ад му зыч на га ма-
тэ ры я лу і за кан чва ю чы па да чай 
ся бе. У лю бым пра ек це му сіць 
пры сут ні чаць ідэя. Ка лі вы пус ка-
еш ар тыс та на сцэ ну, то трэ ба ра-
зу мець, што гэ та за ча ла век. Та кі 
шлях вам на за ве лю бы прад зю-

сар. Вы нік пра цы за ле жыць ужо 
ад здоль нас цяў. Дру гі ва ры янт — 
быць не па доб ным на ўсіх ас тат-
ніх. Тут трэ ба быць га то вым пай сці 
на су пе рак уся му, што ро бяць ін-
шыя. Я пры хіль ні ца больш скла-
да ных шля хоў. У на шай кра і не, на 
жаль, аў ды то рыя час цей за ўсё не 
пры мае бе ла рус кае. Як пра ві ла, 
пра сва іх мы па чы на ем уз гад ваць 
та ды, ка лі іх за ўва жа юць у Ра сіі 
аль бо ва Укра і не. Але пры ем на ба-
чыць, што ча сам усё ж звяр та юць 
ува гу і на ай чын ны пра дукт.

— Як ста ві це ся да ня доб ра-
зыч лі вас ці ў свой ад рас?

— Я прос та раб лю сваю спра ву 
і менш за ўсё ду маю пра тое, як 
на маё іс на ван не нех та рэ агуе. На-
ват сва ім ар тыс там я ка жу: трэ ба 
быць га то вым да та го, што нех та 
бу дзе не за да во ле ны ва шы мі пос-
пе ха мі. Гэ та нар маль ная рэ ак цыя 
лю дзей, якія не ад бы лі ся ў жыц ці. 
А ў нас шмат та кіх. Вар та не ка му 
вы біц ца ў лі да ры — ад ра зу па чу еш 
дрэн ныя вод гу кі, і яны тлу ма чац ца 
толь кі ча ла ве чай не за да во ле нас цю 
ўлас ным жыц цём. Я ра зу мею, што 
і ў да чы нен ні да та го, чым я зай ма-
ю ся, мо жа быць роз нае стаў лен не. 
Але што ж ра біць — не ма гу я па-
да бац ца ўсім...

Але на ДРАП КО.

«КАБ РА БІЦЬ УСЁ, ЯК ТРЭ БА, 
ВУ ЧЫ ЛА СЯ НА ПА МЫЛ КАХ ІН ШЫХ»

Вя ду чы па ві нен пра ца ваць 
на тое, каб гле да чы 
атрым лі ва лі па зі тыў.

У мя не ча сам бы вае 
так, што дзень прос та не 
за кан чва ец ца, а плаў на 
пе ра хо дзіць у пра цоў ную 
ра ні цу.

На пя рэ дад ні на ва год ніх 
свят ра дыё «Мір» су мес-
на з ДАІ ста лі цы ар га ні за-
ва ла ак цыю, мэ тай якой 
бы ло звяр нуць ува гу на 
ста сун кі ва дзі це ляў і пе-
ша хо даў.

На пра ця гу тыд ня су пра-
цоў ні кі Дзяр жаў та інс пек цыі 
спы ня лі кі роў цаў аў то і вы-
каз ва лі ўдзяч насць тым, хто 
пры трым лі ваў ся пра ві лаў да-
рож на га ру ху. А ды джэі ра-
дыё стан цыі ў кас цю мах Дзе-
да Ма ро за і Сня гур кі да ры лі 
па да рун кі тым, хто пра пус каў 
пе ша хо даў на пе ра хо дзе, які 
не рэ гу лю ец ца.

«У кры ві кож на га ды джэя 
ёсць неш та ад Дзе да Ма ро-
за. Для вя ду ча га быць у гэ тай 
ро лі — гэ та на ват больш ад-
каз на, чым пра ца ваць у эфі-
ры на ра дыё. Але агуль нае ў 
іх тое, што ра дасць да рыць 
ёсць маг чы масць!» — па дзя-
ліў ся Кан стан цін Юма наў. За 
час пра вя дзен ня ак цыі ў ро лі 
Дзе да Ма ро за вы сту пі лі ра-
дыё вя ду чыя Юрый Ца роў і 
Кан стан цін Юма наў, а Ка ця 

Пыт ле ва пры ме ра ла ро лю 
Сня гур кі.

Для ва дзі це ляў, якія ста лі 
ўдзель ні ка мі ак цыі, су стрэ чы 
з вя до мы мі ра дыё вя ду чы мі 
бы лі вель мі не ча ка ны мі. Рэ-
ага ва лі, трэ ба за ўва жыць, па-
роз на му: ад ны бян тэ жы лі ся, 
ін шыя здзіў ля лі ся, а зда ра ла-
ся — са браў шы ся з дум ка мі 
ад не ча ка нас ці, па чы на лі спя-
ваць пес ні і рас каз ваць Дзе ду 
Ма ро зу вер шы. Па чы на ю чы 

ад на ва год ніх і за кан чва ю чы 
Аляк санд рам Бло кам.

На прык лад, ка лі на ім пра-
ві за ва ным па сту ДАІ спы ні лі 
Ві та ля, муж чы на быў ша кі-
ра ва ны. Ле тась ён не як ужо 
тра піў у сі ту а цыю, ка лі яго 
аштра фа ва лі за тое, што не 
пра пус ціў пе ша хо да. І вось ця-
пер кі роў ца ста ра ец ца быць 
уваж лі вым.

«Вель мі пры ем на, ка лі ін-
спек тар ДАІ не штраф та бе 

вы піс вае, а вы каз вае сло вы 
па дзя кі за тое, як ты па во дзіш 
ся бе на да ро зе», — пры знаў-
ся ва дзі цель.

Не за леж на ад рэ ак цыі па-
да рун кі ад ра дыё «Мір» і ДАІ 
го ра да атрым лі ва лі ўсе без 
вы клю чэн ня. Па дзя кі, ад-
нак, гу ча лі толь кі для тых, 
хто пра пус каў пе ша хо даў. 
Бо толь кі за 2013 год у Мін-
ску ад бы ло ся ка ля 1,5 ты-
ся чы да рож на-транс парт ных 
зда рэн няў на пе ша ход ных 
пе ра хо дах. Та кім спо са бам 
у пе рад свя точ ныя дні ва дзі-
це лям чар го вы раз на га да-
лі: трэ ба быць уваж лі вы мі на 
да ро зе.

«Хо чац ца па жа даць усім 
аў та ама та рам за ста вац ца ў 
на шай кам па ніі, бо з на мі ве-
се ла. Слу хай це ра дыё «Мір», 
не па ру шай це пра ві лаў да-
рож на га ру ху, — звяр нуў ся 
да ўдзель ні каў і слу ха чоў 
вя ду чы Юрый Ца роў. — Не 
за бы вай це пра ўза ем ную па-
ва гу. Зда роўя вам, пос пе хаў 
і з на ды хо дзя чым Но вым го-
дам!»

Але на ДРАПКО.

Ві цеб ская спя вач ка Віў ен Са бі, са-
ліст ка дзі ця чай сту дыі эст рад най пес ні 
«Фо рум» «Цэнт ра куль ту ры «Ві цебск», 
на Між на род ным фес ты ва лі ма ла дых 
вы ка наў цаў Rіga Symphony 2013 за ва-
я ва ла «зо ла та» і «се раб ро».

Сё ле та гэ тая ж адо ра ная дзяў чын ка 
так са ма па спя хо ва вы сту пі ла на кон кур-
сах у Ка зах ста не, Іс па ніі.

У ста лі цы Лат віі Віўен ста ла пе ра мож-
цам у на мі на цыі «Су свет ны хіт» і за ня ла 
дру гое мес ца — у на мі на цыі «Аў тар ская 
пес ня». Акра мя бе ла рус кіх ва ка ліс таў, 
у гэ тым прэ стыж ным фес ты ва лі бра лі 
ўдзел кан кур сан ты з Гру зіі, Іта ліі, Ка-
зах ста на, Літ вы, Ра сіі, Укра і ны, Тур цыі і 
ін шых кра ін. А чле на мі жу ры бы лі «зор-
ныя» му зы кан ты і кам па зі та ры з Ар ме ніі, 
Азер бай джа на, Бал га рыі, Гру зіі, Лат віі, 
Літ вы... Ад на шай кра і ны ў якас ці му зыч-

на га экс пер та быў за про ша ны Ге ор гій 
Кал дун.

— Rіga Symphony 2013 — гэ та не толь-
кі кон курс, але і на сы ча ныя куль тур ная і 
кан цэрт ная пра гра мы. На пра ця гу пя ці 
дзён гос ці фес ты ва лю па бы ва лі на пры-
ёме ў мэ рыі го ра да Ры га, на вед ва лі май-
стар-кла сы вя ду чых пе да го гаў па ва ка ле, 
зна ё мі лі ся з ла тыш скай на цы я наль най 
куль ту рай. Та кія су мес ныя пра ек ты — 
вы дат ны спо саб па зна ё міц ца з ін шы мі 
на цы я наль ны мі ва каль ны мі шко ла мі і па-
ка заць сваю, — па ве да мі лі «Звяз дзе» ў 
«Цэнт ры куль ту ры «Ві цебск».

Віў ен ма рыць прад ста віць Бе ла русь 
на дзі ця чым кон кур се між на род на га 
фес ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скі ба-
зар у Ві цеб ску». І ўпэў не на ідзе да сва ёй 
мэ ты!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

«ЗО ЛА ТА» І «СЕ РАБ РО» 
ЮНАЙ БЕ ЛА РУС КІ

«МІР» — НА ДА РО ЗЕ

БЕЗ РЭ ЦЭП ТУ
Зда роўе — гэ та са мае да ра гое, што ёсць у ча ла ве ка, і на ша за да ча — за ха ваць 
яго на доў гія га ды. Што дня ў 10.15 і 15.15 на ра дыё «Мір» мож на па чуць каш-
тоў ныя па ра ды па зда ро вым хар ча ван ні. Як збе раг чы ся бе ў се зон пра студ, як 
за сце раг чы сва іх бліз кіх ад ін фек цый, якія пра дук ты трэ ба ўклю чыць у ра цы ён 
зі мой, каб не за хва рэць, як не змерз нуць і па зба віц ца ад зі мо вай дэ прэ сіі? На 
гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні вы зной дзе це ад ка зы ў пра гра ме «Без рэ цэп ту» з 
Ка ця ры най Кар пе ка.

А вось пра са мае ак ту аль нае, мод нае і су час нае ў све це му зы кі кож ны ве чар у 20.45 
рас каз вае Ка ця ры на Пыт ле ва. Як з лёг кас цю са чыць за ўсі мі му зыч ны мі на він ка мі? Як 
не пра пус ціць рэ ліз но ва га аль бо ма лю бі ма га ар тыс та? Хо ча це быць у кур се ўсіх куль-
тур ных на він і па дзей су час на га шоу-біз не су? Ра зам з ра дыё «Мір» гэ та вель мі прос та! 
Толь кі прэм' е ры, «зор кі» і са мыя яр кія но выя ім ёны. Будзь це ў кур се та го, што слу хае 
свет! Ра зам з ра дыё «Мір»!


