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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, 
0.45 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.30 Зо на 
Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Ка ме дыя «Дзень су-
рка».
12.10 «Зор нае жыц цё». «Па-
мер не мае зна чэн ня».
13.10 Ме лад ра ма «Ма ша і 
Мядз ведзь».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ка ме дыя «Сем ста рых 
і ад на дзяў чы на».
17.00 БеларусьLІFE.
17.25 На шы.
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Вольф Ме-
сінг: які ба чыў скрозь час».
23.45 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
23.55 «На цы я наль ная ды ло-
гія. Ста тут ВКЛ». Фільм пер-
шы.
1.05 Дзень спор ту.
1.15 Ка ме дыя «Вя лі кі куш».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Ілю зія 
па ля ван ня».
10.10 На ві ны на двор'я.
10.50, 23.40 Се ры ял «Лю дзі 
Шпа ка».
12.05 Кі на апо весць «Пры-
дат ны да не стра я вой».
13.35 Ка ме дыя «Мы з джа-
за».
15.20 Ба я вік «Га лі вуд скія 
ко пы».
17.30 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
18.55 Се ры ял «Ка ра лі гуль-
ні». 1-я і 2-я се рыі.
21.00 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.

21.35 Се ры ял «Ін тэр ны».
22.40 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.30, 19.35, 23.40 «Ка-
лей да скоп».
8.10, 12.40, 23.45 «Год у гіс-
то рыі».
8.20 «Пей за жы скрозь час». 
Тэр нер у га ва ні Онф лэр. Дак. 
фільм.
8.55 «Скарб ні ца Ві цеб шчы ны». 
Гіс то рыя Па стаў ска га краю.
9.20 «Па лес кі па час ту нак». 
«Крам бам бу ля».
9.35, 20.50 Се ры ял «Мег-
рэ».
10.15, 21.30 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.45 «Ге орг». Маст. фільм.
12.50, 23.10 «Свят ло да лё-
кай зор кі». Па мя ці скульп та-
ра, на род на га мас та ка БССР 
Ана то ля Ані кей чы ка.
13.25 «І смех, і бя да». Маст. 
фільм.
14.05 «Ве дай на шых!». За-
слу жа ны май стар спор ту 
Юлія Не сця рэн ка.
14.20 «Свет пры ро ды». Вяр-
хоўе ра кі Ло ваць.
14.45 «Пло шча мас тац тваў».
15.15 Кан цэрт Ака дэ міч на га 
ан самб ля пес ні і тан ца Уз бро-
е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
16.55 «На пе рад у мі ну лае».
17.20 «Вост раў». Твор часць 
ра сій ска га рэ жы сё ра Паў ла 
Лун гі на.
17.45 «Рос чырк ча су». Бер-
нар дзін скія кляш та ры.
18.05 «Дэ пу тат Бал ты кі». 
Маст. фільм.
19.45 Се ры ял. «Пе ла гія і бе-
лы буль дог». 1-я се рыя.
20.30 Ка лы хан ка.
22.00 «Ва ра тар». Маст. 
фільм.

8.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Ар се нал» 
— «Крыс тал Пэ лас».

10.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Вест Бром-
віч» — «Лі вер пуль».
11.55, 15.55 Тэ ніс. Ку бак Дэ ві-
са. Матч адзі ноч на га раз ра ду. 
Бе ла русь — Ір лан дыя.
14.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Сток Сі ці» 
— «Ман чэс тэр Юнай тэд».
18.00 Авер тайм.
18.30 Бас кет бол. Лі га ВТБ. 
«Хім кі» — ВЭФ.
20.25 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Фран цыя — Іс па нія.
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
22.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Сі ці» — «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 «У наш час».
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». «Кі-
рыл Ма зу раў. Не па кор ны бе-
ла рус». Фільм пер шы.
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 «Armіn Оnly Mіrage». 
Шоу Ар мі на Ван Бю рэ на.
23.35 Ка ме дыя «Док тар Ду-
літл».
1.10 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 «Ся мей ныя дра мы».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.25 «Зор ны рынг». Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў». 
«Ма ры да» су праць «The 
Feedback».
15.40 «Не хлу сі мне!».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Ежа ба гоў».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ба я вік «З Па ры жа з 
лю боўю».
22.00 «Рэ пар цёр скія гіс то-
рыі».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.15, 23.00 «Бе ла русь сён ня».
8.15 Маст. фільм «Сэр ца 
маё — Аста на».
10.10, 0.50 Маст. фільм «Аў-
та парт рэт не вя до ма га».
11.30 «На ша мар ка».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На-
ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
12.20, 3.50 Се ры ял «Клон».
15.20, 23.25 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Ва ша 
чэсць».
18.20 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай».
21.20 Се ры ял «Чор ны крум-
кач».
0.25 «Агуль ны ін та рэс».
2.10 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».

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.
11.40 «Пра мы эфір».
12.50 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 0.25 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Апош няя спра ва ма ё-
ра Про ні на».

15.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.05 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
18.55 «Жа но чае шчас це».
20.40 Се ры ял «Лік ві да-
цыя».
21.45 Се ры ял «Дзве зі мы і 
тры ле ты».
23.35 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
0.35 «Дзя жур ны па кра і не». 
Мі ха іл Жва нец кі.

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
9.40, 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 «Суд пры сяж ных».
13.25 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
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 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
21.25 Се ры ял «Ша ман-2».
23.10 Сён ня. Вы ні кі.
23.35 Се ры ял «Па верх».

7.00, 13.05, 19.00, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
7.05 М/ф.
7.30 Ба я вік «Ін ша зе мец».
9.05, 17.50 Се ры ял «На ве лы 
Гі Дэ Ма па са на».
10.10 «Сі не ма тог раф». 
Маст. фільм «Мая цу доў-
ная лэ дзі».
13.10 Ка ме дыя «Но вы хло-
пец ма ёй ма мы».
14.55 Се ры ял «Дам скае 
шчас це».

16.00 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Гім наст кі».
19.05 Се ры ял «Джо».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Ме бі ус».
23.00 Се ры ял «Спар так. 
Кроў і пя сок».

6.00, 0.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.00, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Аман-
да О».
10.00 «Яда па пра ві лах і без».
11.00 «Аст ра ло гія ка хан ня».
12.00, 20.00 Се ры ял «Ду май 
як жан чы на».
13.00 Ка ме дыя «Фар ту на 
Ве га са».
14.00, 23.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Се ры ял «Фі зі ка або 
хі мія».
18.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
21.10 Се ры ял «Дзет ка».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.40 «На гля даль нік».
10.15 «Пэ ры Мэй сан». Се-
ры ял.
11.10 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
11.25 «Лі нія жыц ця». Ула дзі-
слаў Траць як.
12.25, 14.10, 21.05 «Жыц цё і 
лёс». Маст. фільм.
13.45 «Ма гія шкла». Дак. 
фільм.
15.20 «Дзіў ная па мяць не пра-
жы та га жыц ця. Сяр гей Урсу-
ляк». Дак. фільм.
16.05 12 ві я лан ча ліс таў Бер-
лін ска га фі лар ма ніч на га ар-
кест ра.
17.10 Асаdеmіа.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».

19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 70 га доў Аляк санд ру 
Ба ра дзян ска му. «Аст ра вы».
20.20 «Тым ча сам».
23.00 «За гад ка Шэкс пі ра». 
Дак. фільм.
23.55 Да ку мен таль ная ка ме-
ра. «Вік тар Се мя нюк: уро кі 
май стра».
0.35 А. Ру бінш тэйн. «Вальс-
кап рыс».
1.40 П.І. Чай коў скі. «Роз дум» 
і «Pezzo Caprіccіoso».

5.00 Thе Bеst оf «Се вА ло-
гія».
6.20 «Го рад і пес ня». Фільм-
кан цэрт. 1968 год.
7.30 «У су бо ту ве ча рам» «Су-
стрэ ча ў клу бе «МММ». 1991 
год.
9.00 «Двай ныя не пры ем нас-
ці». Маст. фільм.
10.30 «Па куль усе до ма». 
1993 год.
11.00 «По ле цу даў». 1993 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Вя сё лыя хлоп цы». 
1983 год.
14.00 «Га лі на Віш неў ская ў 
«Астан кі не». Фільм-кан цэрт. 
1993 год.
15.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». Ле нін град цы ў гас цях у 
маск ві чоў. 1966 год.
17.00 «Бу дзіль нік» «Кар на-
вал». 1985 год.
17.35 «Для вас, баць кі!» «На 
ся мей ны са вет». 1981 год.
18.10 «Я — жан чы на!». Аб 
жан чы нах, якія пра цу юць у 
мі лі цыі. 1994 год.
18.45 «Аса біс тае шчас це». 
1-я се рыя. Маст. фільм.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Для тых, хто лю біць і 
па мя тае». Му зыч ная пе ра да-
ча. 1990 год. 1-я част ка.
23.00 «Яло вая суб ма ры на». 
«Гіс то рыя рус ка га ро ка».
0.05 «Кру гом ды на во кал». 
1994 год.
0.40 «Ана нім ка». Па вод ле ад-
най мен най п'е сы С. Мі хал ко-
ва. 1987 год.

4.00 «Кі на па на ра ма». «Май-
стры са вец ка га кі но». 1982 
год. 1-я част ка.

9.30, 15.00 Сну кер.
11.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту.
12.30, 16.45, 20.30 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
13.30, 23.30 Дартс. Ад кры ты 
чэм пі я нат Га лан дыі.
17.45, 19.00, 21.30, 0.45 Фут-
за ла. Чэм пі я нат Еў ро пы.
18.45, 23.00, 2.15 Фут бол. Еў-
ра га лы.
23.15 ALL SPORTS. Тэ ле ча-
со піс WATTS.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 2.20 Се ры ял 
«Пас ля твай го ады хо ду».
6.15 Ка ме дыя «Брат і сяст-
ра».
9.00 Ка ме дыя «Як стра ціць 
сяб роў і пры му сіць усіх ця бе 
не на ві дзець».
11.15 Фэн тэ зі «За ча ра ва ная 
Эла».
13.30, 16.15, 21.00 Се ры ял 
«Ня ўдач нік». 1-я се рыя.
14.10 Дэ тэк тыў «Як украс ці 
міль ён».
16.45, 22.45 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
17.20 Ка ме дыя «За ка ха ны і 
абяз збро е ны».
19.20 Ка ме дыя «Гэ та зда ры-
ла ся на лес ві цы».
22.10 Ка ме дыя «Туз».
0.10 Ка ме дыя «Жа ніх на пра-
кат».
3.25 Ка ме дыя «Міс тар Піт кін: 
Ран няя пташ ка».

6.00 М/ф.
8.05 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
8.45, 18.30, 3.15 «За ба ро не-
нае ка хан не». Се ры ял.
10.15 «Па нен ка і ку лі нар».
10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.

11.45, 16.00 «Ва раж біт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў». Дак. се ры ял.
13.15 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Тац ця на Ла за ра ва.
14.30 «Сто пы тан няў да рос ла-
му». Аляк сандр Ра зен ба ум.
15.15, 0.10, 5.20 «Звыш на ту-
раль нае». Се ры ял.
20.15 «Агент». Се ры ял.
21.15, 4.40 «У кру зе пер-
шым». Се ры ял.
22.10 «Мі ну лае». Маст. 
фільм.
0.55 «Аб ры ну тыя ня бё сы». 
Се ры ял.
1.40 «Ча со ва да ступ ны». 
Аляк сандр Збру еў.
2.30 «Без пад ма ну».

5.00 Ме лад ра ма «Доб рая 
дзяў чын ка».
6.45 М/ф «Ра бі но гі».
8.45 Дра ма «Дзі вос ная пры-
хіль насць».
11.00 Ба я вік «Чор нае зо ла-
та».
13.15 Ка ме дыя «Сла ва».
15.15 Тра гі ка ме дыя «Ге ні яль-
ны та та».
17.00 Ка ме дыя «Пі пец».
19.00 Тры лер «Пры від».
21.15 Дра ма «Ка ра лі Да гтаў-
на».
23.15 Тры лер «Тор маз».
0.55 Дра ма «Ба ец».
3.00 Ка ме дыя «Без іс тэ ры-
кі!».

5.50 М/ф «Кар лік Нос».
7.20 Тра гі ка ме дыя «Тэ атр».
9.45 Ме лад ра ма «Хат няя ра-
бот ні ца».
11.25 Каз ка «Не звы чай ныя 
пры го ды Ка ры ка і Ва лі».
13.55 Ба я вік «Іль ві ная до-
ля».
15.50 Мю зікл «Сты ля гі».
18.10 Ка ме дыя «Ма мы».
20.00 Ка ме дыя «Са ма за бой-
цы».
22.00 Ка ме дыя «На здра-
дзе».
0.00 Ме лад ра ма «Пра гул-
ка».

2.00 Каз ка «Ча ра дзей ная 
лям па Ала дзі на».
4.00 Ме лад ра ма «Бай кер».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Апош нія 
тай ны Трэ ця га рэй ха.
6.00 Апош няя льві ца.
7.00, 16.00 Са мыя не бяс печ-
ныя жы вё лы.
8.00, 13.00 Вы кра дан не ме-
сяч на га ка ме ня.
9.00, 14.00 Ка мень за 400 млн 
до ла раў.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Бос кае ўмя шан не.
12.00 Шу каль ні кі скар баў.
15.00 Кра ка дзі ла выя раз-
бор кі.
17.00, 23.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.00 Зо ла та Юка на.
19.00 Ста ра це лі.
20.00, 0.00, 3.00 Апа ка ліп сіс: 
Дру гая су свет ная вай на.
22.00, 2.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.

7.00 Аў та ма біль ныя тар гі ў 
Тэх асе.
7.50, 13.15 Эд Ста фард: го-
лае вы жы ван не.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Шу каль ні кі скар баў Аме-
ры кі.
10.30, 0.55 Tор Gеаr.
11.25 На ву ка ма гіі.
12.20, 1.50 Са праўд ныя афе-
рыс ты.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
16.25 Бе ар Грылс: па сля дах 
вы жыў шых.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
18.15 Пе ра лом ны мо мант.
19.10 Сіс тэ мы кі ра ван ня.
21.00 Гуль ня на жыц цё.
22.00 Уця чы ад па го ні.
0.00 Хлоп цы з Юка на.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро фы.
5.10 Па да рож жа да цэнт ра 
Зям лі.
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Наш ге рой лі чыць, што ра дыё 
— тая пра фе сій ная воб ласць, 
дзе вар та за ста вац ца, па куль 
ад чу ва еш улас ную за па тра ба-
ва насць. Га лоў ная за да ча — 
быць па-за кан ку рэн цы яй. А 
вя ду чы ра дыё «Мір» Кан стан-
цін Юма наў дак лад на ве дае, 
як не стра ціць свае па зі цыі. 
З ня даў ня га ча су ён пра цуе ў 
шоу «Утроголики 2.0». Вось 
мы і вы ра шы лі су стрэц ца з ім 
пас ля эфі ру, каб па га ва рыць 
пра за хап лен ні, све жасць па-
чуц цяў і свя до мы вы бар ро лі 
ў ду э це.

— З які мі эмо цы я мі вы кож ны 
дзень па кі да е це эфір?

— За ста ец ца эй фа рыя. Тым, хто 
пра ца ваў у пра мым эфі ры, не трэ-
ба тлу ма чыць, што там ад бы ва ец ца. 
Для тых, хто не быў, пра цэс мож на 
па раў наць з пер шым скач ком на па-
ра шу це. І да лей ты ні бы ло віш хва лю 
ў сёр фін гу ці пад вет ра зем хо дзіш 
на дош цы. Сло вам, кож ны раз ад чу-
ва еш не ве ра год ную ра дасць ад та-
го, што ўсё атры ма ла ся. У пер шую 
чар гу для лю дзей пра цу еш. У шоу 
«Утроголики 2.0» мы доў га шу ка лі 
ад каз на пы тан не, што ж мы па він ны 
ра біць, у якім кі рун ку лепш ру хац ца. 
І прый шлі да вы сно вы: га лоў нае — 
па ды маць на строй лю бы мі спо са ба-
мі, якія толь кі іс ну юць. Ця пер у нас 
з Юрам Ца ро вым у кож на га свая 
ро ля. Аў ды то рыя ёсць, і пры сут ні чае 
жа дан не са ма ўдас ка наль вац ца.

— Хут ка адап та ва лі ся да эфір-
на га ду э ту ў шоу?

— Ка лі прый шоў на пе ра да чу, 
то пер шы ты дзень бы ла жу дас ная 
«лом ка». Да гэ та га ў мя не бы лі дзён-
ныя эфі ры, та му ня звык ла бы ло ўста-
ваць ра ні цай. З-за не да сы пан ня зна-
хо дзіў ся пэў ны час у ста не шо ку, а 
по тым ад чуў смак ра ніш ня га эфі ру, 
і мы спра ца ва лі ся. У Юры ро ля «на-
па да юча га», а я па ста ян на ства раю 
гле бу, на якой ёсць дзе раз гар нуц-
ца. Ду эт змо жа іс на ваць, толь кі ка лі 
адзін ча ла век ра зу мее дру го га. На 
час май го пры хо ду ў шоу Юрый ужо 
за няў пэў ную ні шу, та му смя шыць 
лю дзей — яго пры зван не, а мая 
ро ля да па ма гаць у гэ тым. У вы ні ку 
атрым лі ва ец ца су гуч насць. Без пе-
ра больш ван няў ма гу ска заць: мя не 
ня ма ў эфі ры — і ўсім дрэн на. Бо ка лі 
ча ла век свя до ма ідзе на ро лю Пят-
руш кі, гэ та ўсіх за да валь няе: з яго 
лёг ка смя яц ца і з ім ве се ла ў кам па ніі. 
Пас ля эфі ру бы вае ра зу ме еш: мож на 
бы ло і па жар та ваць васт рэй, і на огул 
зра біць лепш. Але ад чу ван не та го, 
што зра біў больш, чым мог, акры ляе 
і за ра джае не прос та на ўвесь дзень, 
а на тхняе на да лей шую пра цу.

— У шоу свай го ро ду мі сія — 
даць аў ды то рыі па зі тыў ны на-
строй на дзень. А што дае вам 
та кі за рад?

— Я ка рыс та ю ся хрыс ці ян скім 
прын цы пам па се ву, па вод ле яко га 
чым больш ты ад да еш, тым больш 
да ця бе пры хо дзіць. Мы ста ра ем ся 
па бо лей да ваць па зі ты ву, гля дзець 
на неш та з іро ні яй. Усё склад ва ец-
ца та кім чы нам, што трэ ба па ста-
ян на ўдас ка наль вац ца, рас ці. Але 
ж ня рэд ка зда ра юц ца сі ту а цыі, у 

якіх без гу ма ру прос та не абы сці ся. 
І та кі па ды ход да зва ляе ўба чыць 
жыц цё ў ін шым ра кур се.

Да пры хо ду на ра дыё я меў во-
пыт ра бо ты ў нач ных клу бах. Ка лі 
та бе 23-25 га доў, то не да хоп сну не 
ад чу ва ец ца. А ця пер прос та пе ра-
стро іў ся на ін шую сіс тэ му. Трэ ба 
пад няц ца а шос тай, каб праз га-
дзі ну быць на эфі ры. Па ды ма ю ся 
і з за да валь нен нем іду на пра цу. 
Яна мне ўзнімае на строй са ма па 
са бе. Ве да е це, лепш не да спаць, 
чым дрэн на па жар та ваць.

— Вы не ба і це ся і смеш ным 
быць?

— Та кая па зі цыя бліз кая мне як 
у эфі ры, так і ў жыц ці. Ка лі ты не 
ба іш ся быць смеш ным, то ты не за-
леж ны ад чу жых ду мак. Сва бо да. 
А дзя ку ю чы та му, што нех та мо жа 
з ця бе па жар та ваць, ты так са ма 

змо жаш па смя яц ца. У эфі ры гэ та 
дае твор чую сва бо ду. Тое ж у ар-
тыс таў эст ра ды: ад ны не ба яц ца 
іра ні за ваць і быць смеш ны мі, а ін-
шыя — на ад ва рот. Ад нак ба яц ца 
— зна чыць жыць у зня во лен ні, а 
са ма іро нія — вяр шы ня ад кры тас ці 
і ўпэў не нас ці ў са бе.

— Ра дыё «Мір» пунк ці рам 
пра хо дзіць па ва шай бія гра фіі. 
За стаў ся ў па мя ці эфір, з яко га 
ўсё па чы на ла ся?

— Упер шы ню ў эфі ры я ака заў ся 
12 сту дзе ня 1998 го да. Ус па мі ны 
пра яго на столь кі яр кія, што зда ец-
ца, быц цам гэ та бы ло ўчо ра. Мок-
рыя ру кі, мок рая спі на і не ве ра год-
нае хва ля ван не. Ра зу ме еш — трэ ба 
неш та ра біць, неш та га ва рыць; мне 
зда ва ла ся, ка лі не спраў лю ся, то 
не прос та ўпа ду тва рам у гразь, а 
пе ра ста ну ся бе па ва жаць. У вы ні-
ку ўсё атры ма ла ся. Я, па мя таю, не 
ра зу меў да кан ца, што ад бы ло ся, 
але мне бы ло доб ра. Бо атры ма-
ла ся неш та, ча го я яшчэ не ве даў. 
І сён ня ра дыё «Мір» для мя не — як 
род ны дом. Я спра ба ваў тры ра зы 
пай сці і кож ны раз вяр таў ся. Тут 
су стрэў сваё ка хан не, і ў нас сын 

ужо на ра дзіў ся. Та му «Мір» — мой 
спа да рож нік па жыц ці.

— Ка лі гля дзець па тых пра-
гра мах, у якіх вы пра ца ва лі на 
ра дыё, на прош ва ец ца вы сно ва: 
аў та ма бі лі і му зы ка — га лоў ныя 
за хап лен ні...

— А трэ цяе за хап лен не — жан-
чы ны. Але да во дзіц ца аб мя жоў-
ваць ся бе ва ўсіх трох. Ка лі ка заць 
пра пер шыя два, то доб ра, што яны 
ёсць, бо я маю над чым пра ца ваць. 
А вось на конт трэ ця га — я ця пер 
па слух мя ны сем' я нін (жон ка Кан-
стан ці на пра цуе рэ жы сё рам у ТРК 
«Мір»).

— За хап ля е це ся ця пер ад ной 
жан чы най. Як за ва ёў ва лі яе?

— Я на той час шу каў са бе спа-
да рож ні цу, сяб роў, парт нё ра, і не 
бы ло га вор кі пра тое, каб за ва ёў-
ваць не ка га, шу каць ней кі па ды-
ход. Я доб ра ра зу меў, акрэс лі ва-
ю чы свае каш тоў нас ці ў ся мей ным 
жыц ці: мне па трэ бен ча ла век, які 
бу дзе са мной доў гія га ды. Ка лі 
нех та мне па да баў ся, то я за пра-
шаў на ка ву. У на шым вы пад ку ўжо 
ў пер шую су стрэ чу вы зна чыў ся з 
да лей шы мі мэ та мі і на трэ цім спат-
кан ні зра біў сва ёй жон цы пра па-
но ву вый сці за мя не. А на пя тым 
спат кан ні яна па га дзі ла ся. Для ся-
бе ўва гу ак цэн та ваў вы ключ на на 
ча ла ве чых якас цях.

— А як жа цу кер кі, квет кі?
— Гэ та ўсё па ча ло ся пас ля вя-

сел ля. Ка лі зро біш зна кі ўва гі сва-
ёй жон цы, то яны на бы ва юць зу-
сім ін шы сэнс. І квет кі, і па да рун кі 
па-ін ша му до рыш. Па ды ход, ка лі 
спа чат ку пры знан ні і ўва га, быў 
вы пра ба ва ны мной ра ней і не даў 
жа да ных вы ні каў. А ўсё з-за та го, 
што лю дзі час та, вар та ім да сяг-
нуць мэ ты, губ ля юць ін та рэс. Мы 
ж су стра ка лі ся, раз маў ля лі, уяў ля-
лі, як бу дзем жыць ад но з ад ным. 
На огул, усё звык ла-па чат ко вае ў 
ад но сі нах мы ча со ва ад су ну лі на 
дру гі план, і імк ну лі ся перш за ўсё 
ўба чыць сэр ца, сут насць, ха рак тар 
ча ла ве ка. Вось ужо шэсць га доў 
ра зам, і ў нас рас це сын. Ця пер да-
га ня ем час, і ўра жан няў не менш.

— Што да па ма гае за ха ваць 
све жасць у ад но сі нах?

— У лю бых ста сун ках больш за 
сло вы га во раць учын кі. Яны — ас-
но ва на шай сям'і. Лёг ка па да рыць 
квет кі, але ку ды лепш зра біць тое, 
што па ра дуе ва шу па ла він ку. На-

прык лад, ка лі Да ша га туе неш та, 
то я мыю по суд, хоць і не вель мі 
люб лю ра біць гэ та. Аль бо на вы-
хад ных ма гу па ехаць з сы нам да 
сва іх сва я коў, каб жон ка ме ла маг-
чы масць па ру дзён прос та ад па-
чыць. На яе дзень на ра джэн ня я 
ар га ні за ваў нам па да рож жа ў Па-
рыж. Ка лі 8 са ка ві ка яна ўба чы ла 
пу цёў ку, то бы ла пры ем на здзіў-
ле на. А ця пер мы ро бім ра монт у 
до ме ў па рыж скім сты лі. Так яшчэ 
і на тхня ем ад но ад на го.

— А сы на як вы хоў ва е це?
— Дзе ці — вель мі гар ма ніч ныя 

ства рэн ні. Па трэб ны і раз мо вы, і 
ўчын кі, сло вам, роз ныя ме та ды, 
якія бу дуць ус пры мац ца імі. Пры 
не аб ход нас ці і па ка раць ча сам трэ-
ба. Ву чым сы на пры маць ра шэн ні. 
На прык лад, ка лі Анд рэй па чы нае 
ў кра ме ка заць «Ха чу, і ўсё тут!», 
то на ша рэ ак цыя: «Доб ра, та ды 
за ста вай ся». Аль бо ўчы ніў неш та, 
схлу сіў — па ся дзі ў па коі і па ду май. 
Ста ра ем ся па-роз на му вы хоў ваць, 
ад нак га лоў нае — лю боў да дзі ця ці і 
па ра зу мен не з ім. Як той ка заў, што 
па се еш, тое і бу дзеш мець.

— Гле дзя чы на сва іх дзя цей (у 
Кан стан ці на яшчэ сын ад пер ша га 
шлю бу. — Аўт.), ус па мі на е це ся-
бе ў дзя цін стве?

— Ся бе не ўспа мі наю, але ба чу 
част ку ся бе са мо га. Пры чым тую, 
якую ха це ла ся б вы пра віць. Ра зу-
мею, што гэ та част ка іх ха рак та ру, 
і з ёй Баг да ну і Анд рэю да вя дзец ца 
жыць. У абод вух жа дан не ўсё ра біць 
са ма стой на і па-свой му, а по тым 
на сту па юць на ад ны і тыя ж граб лі. 
Спа дзя ю ся, ка лі сы ны пад рас туць, 
то бу дуць усё ж пры слу хоў вац ца да 
на шых па рад, сён ня за ста ец ца толь-
кі на зі раць. Ад ра зу ўзні кае жа дан не 
ўбе раг чы і да па маг чы, але ча сам 
трэ ба да зво ліць па мы ліц ца, бо так 
ву чыш ся жыць. Са з'яў лен нем дзя-
цей уз рас тае ад каз насць у ду хоў ным 
пла не. Хо чац ца, каб асо ба, якую ты 
вы хоў ва еш у сва іх дзе цях, бы ла гар-
ма ніч най, та му перш за ўсё ду ма еш, 
якім пры кла дам для іх ты з'яў ля еш ся. 
А на огул, дзя куй Бо гу за Яго да ры 
ва ўсім.

Але на ДРАП КО.
P.S. Шоу «Утроголики 2.0» 

слу хай це з па ня дзел ка па пят ні цу 
з 7.00 да 10.00 на ра дыё «Мір». 
Анон сы пе ра дач і на ві ны шу кай це 
на сай це radіomіr.by.
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Кан стан цін ЮМА НАЎ:

І сён ня ра дыё «Мір» для 
мя не — як род ны дом. Я 
спра ба ваў тры ра зы пай сці 
і кож ны раз вяр таў ся. Тут 
су стрэў сваё ка хан не, і ў нас 
сын ужо на ра дзіў ся.

«ДОБ РАЙ РА НІ ЦЫ, 
БЕ ЛА РУСЬ!» 

АБНАВІЛАСЯ
Ця пер што ра ні цы мож на ра-
біць за рад ку ў кам па ніі пра фе-
сій на га трэ не ра па фіт не се, па 
чац вяр гах кры ху азна ё міц ца з 
філь ма мі, якія ідуць у ай чын-
ных кі на тэ ат рах, а так са ма 
двой чы на ты дзень пры га та-
ваць па вод ле ві дэа рэ цэп таў 
стра вы на цы я наль най бе ла-
рус кай кух ні, «ажы віць» ды-
зайн ква тэ ры ці пе ра гле дзець 
улас ны гар дэ роб.

Але най боль шы вод гук, ад-
зна чае кі раў ні ца «Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!» Але на Дзяш ке віч, 
атры ма ла руб ры ка «Дом для га-
да ван ца»: «Мы су пра цоў ні ча ем з 
ва лан цё ра мі, і яны рас па вя да юць 
пра зной дзе ных, вы ра та ва ных і да-
гле джа ных жы вё л, якім па трэб ны 
но выя гас па да ры. Лі та раль на за 
па ру тыд няў, што руб ры ка вы хо-
дзіць у эфір, свой дом ужо знай шлі 
не каль кі ка тоў і са бак». Да рэ чы, 
парт рэ ты, ві дэа гіс то рыі і «кан так-
ты» ву са та-хвас та тых кан ды да таў 
на су сед ства з доб ры мі гас па да-
ра мі зме шча ны так са ма на сай це 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі ў раз дзе ле 
«Пра гра мы».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

Аб вяр га ю чы вя до мую спа жы вец-
кую па зі цыю «Не ву чы це мя не 
жыць, лепш да па ма жы це ма тэ ры-
яль на!», адзін з са мых па пу ляр ных 
бе ла рус кіх псі ха тэ ра пеў таў Дзміт-
рый Сай коў бу дзе ву чыць су ай-
чын ні каў, як спраў ляц ца з рас паў-
сю джа ны м бы та вы мі праб ле ма мі і 
што дзён ны мі жыц цё вым бяз лад-
дзем. Но вая пра гра ма, якая стар-
туе ў гэ ту пят ні цу на тэ ле ка на ле 
АНТ, так і на зы ва ец ца — «Ву чыц ца 
жыць».

«Дзміт рый Сай коў уз ні мае пы тан ні, 
якія так ці інакш уз ні ка юць у жыц ці кож на га 
ча ла ве ка, і раз гля дае сі ту а цыю з усіх ба коў, 
ана лі зу ю чы маг чы мыя ва ры ян ты раз віц ця 
па дзей. Яго пра фе сій ная ацэн ка і па ра ды 
да па мо гуць кож на му ах вот на му на ву чыц ца 
жыць і ра да вац ца кож на му дню», — ад-
зна чае прэс-служ ба тэ ле ка на ла. І хоць ідэя 
«псі ха ана лі зу з эк ра на» да лё ка не но вая, 
усё ж ра зу мен не та го, што ў пра ек це за ня-
ты не ак цёр, які іг рае ўра ча, а са праўд ны 
прак ты ку ю чы ўрач, кан ды дат ме ды цын скіх 
на вук, ула даль нік сер ты фі ка таў па псі ха тэ-
ра піі, псі хі ят рыі і нар ка ло гіі ад мі ніс тэр стваў 
ахо вы зда роўя Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны, аў-
тар 4 кніг і дзя сят каў на ву ко вых пуб лі ка-
цый, за га дзя вы клі кае да яго рэ ка мен да цый 
боль шы да вер.

Да рэ чы
Док тар Сай коў — ба дай, адзін з са мых 

«ме дый ных» бе ла рус кіх ме ды каў. Не каль кі 
га доў та му ён быў су вя ду чым ток-шоу «Та-
кі лёс», удзель ні чаў у тэ ле пра ек тах «Дзве 
зор кі» і «Біт ва ты та наў» (ай чын ны ана лаг 
эк стрым-шоу «Вя лі кія гон кі»). Як мно гія 
па мя та юць, вя до мы псі ха тэ ра пеўт спра-
ба ваў ся бе — і не без пос пе ху — у амп луа 
эст рад на га вы ка наў цы. У 2010-м ён на ват 
вы пус ціў соль ны аль бом у жан ры ду шэў-
на га шан со ну, а соль ныя і ду эт ныя хі ты 
Сай ко ва «За ка дзі рую», «Ха чу ў Па рыж», 
«Ліс та пад» пе ры я дыч на гу чаць як на ра-
дыё хва лях, так і на кан цэрт ных пля цоў ках 
Бе ла ру сі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Кож ную ра ні цу па буд нях у 
8.25 у рам ках шоу «Утроголи-
ки 2.0» на ра дыё «Мір» ды джэі 
Юрый Ца роў і Ка стан цін Юма-
наў прад стаў ля юць усе на род на 
лю бі мую руб ры ку «Фа ні ін гліш, 
або Анг лій ская ад ба бы Фа ні». 
Хут ка ў кра і не бу дзе пра хо дзіць 
чэм пі я нат све ту па ха кеі, а гэ-
та зна чыць, што да мо ман ту 
яго пра вя дзен ня прад стаў ні кі 
ўсіх пра фе сій па він ны ха ця б 
на па чат ко вым уз роў ні ўмець 
раз маў ляць з за меж ны мі гас-
ця мі. Афі цы янт, пра да вец, цы-
руль нік, так сіст, біб лі я тэ кар, а 
так са ма і да яр ка, то кар, ма шы-
ніст і ін шыя — для ўсіх пра фе-
сій і ўлас ці вай ім спе цы фіч най 
тэр мі на ло гіі мож на па да браць 
ад па вед ны анг ла моў ны эк ві ва-
лент. Але хі ба мо гуць ама та ры 
ра ні цы і тут абы сці ся без жар-
таў? Вя до ма, не! Не сур' ёз ны 
пе ра клад сур' ёз ных слоў — у 
руб ры цы «Фа ні ін гліш» на хва-
лях ра дыё «Мір»!

«Утроголики 2.0» — ства ра-
ем на строй!

�

Што ра біць 
для пра фі лак ты кі?

Уз га даць пра фі та тэ ра пію. 
Яна па пя рэдж вае за хвор ван-
не або спры яе яго больш лёг-
ка му пра ця кан ню. Не ка то рыя 
рас лі ны змя шча юць фі тан цы-
ды, здоль ныя вы ні шчаць ві ру-
сы. Гэ та фі тан цы ды цы бу лі, 
час на ку, эфір ныя алеі ліс ця 
бя ро зы, эў ка ліп ту, хвоі і інш. 
Перш за ўсё, рас лін ныя срод-
кі мож на вы ка рыс тоў ваць для 
дэз ын фек цыі па мяш кан няў.

� На рэ жце коль ца мі рэп-
ча тую цы бу лю і раз мяс ці це ў 
па коі. Або ра за мні це не каль кі 
зуб коў час на ку і так са ма па-
кінь це ў па мяш кан ні.

�  Вазь мі це вы су ша нае 
ліс це бя ро зы, за лі це кі пе нем 
і так па кінь це. Эфір ны алей 
бя ро за ва га ліс ця, ел кі, са сны, 
туі, яд лоў цу за бі вае бак тэ рыі 
і ві ру сы.

Ча го не ра біць, 
ка лі ві рус ужо «ваш»?

На смарк, ка шаль, мак ро та 
спры я юць вы да лен ню ўзбу-
джаль ні каў хва ро бы. Та му не 
вар та без асаб лі вай па трэ бы 

з да па мо гай кро пель ад на-
смар ку імк нуц ца вы да ліць 
гэ тыя ачы шчаль ныя для ар-
га ніз ма вы дзя лен ні.

Не вар та пры маць срод-
кі, якія пры гня та юць ка шаль, 
а ра зам з ім і ад каш лі ван не 
мак ро ты.

Не па жа да на ўжы ваць ан-
ты бі ё ты кі: яны не эфек тыў ныя 
су праць ві ру саў і толь кі па ні-
жа юць су пра ціў ляль насць ар-
га ніз ма, да та го ж здоль ны 
вы клі каць дыс бак тэ ры ёз.

Та кія ўмя шан ні мо гуць пры-
во дзіць да сур' ёз ных ус клад-
нен няў на фо не звы чай най пра-
сту ды. За па лен не ж слі зіс тай 
урэш це ста но віц ца хра ніч ным, 
а ін фек цыя на заў сё ды па ся ля-
ец ца ў по лас цях , якія «дрэн на 
пра вет ры ва юц ца» і не да стат-
ко ва за бяс печ ва юц ца кры вёй.

Што ра біць, 
ка лі ві рус ужо «ваш»?

1. Ска рыс тай це ся со-
кам ка лан хоэ, які вы клі кае 
ўзмоц не нае чхан не і спры яе 
моц на му вы дзя лен ню слі зі 
з но са. Пры мя нен не ж со ку 
алоэ пры во дзіць да спы нен ня 
на смар ку праз 2-3 су так.

2. Пры пер шых пры кме тах 
хва ро бы ста вяць гар чыч ні кі 
на пят кі і на дзя ва юць цёп лыя 
шкар пэт кі (на 1-2 га дзі ны). 
Пе рад сном ка рыс на рас ці-
раць но гі рас цёр тым час на-
ком, а груд ную клет ку — піх-
та вым але ем.

3. Мож на піць рас лін ныя 
збо ры ра мон ку, шал фею і мя-
ты; бу зі ны, ка ры вяр бы, лі пы і 
ра мон ку; пад бе лу, ка лен ду лы, 
ліс ця грэц ка га арэ ха, тра вы і 
кве так бра так, ліс ця шал фею, 
ліс ця і кве так су ніц ляс ных.

4. Для ін га ля цый мож на 
вы ка рыс таць ліс це тры пут ні-
ку, эў ка ліп ту, кве так ма цяр-
душ кі, ад ва ра най буль бы. Ка-
рыс ныя па ра выя ін га ля цыі з 
эфір ны мі але я мі піх ты, ру жы, 
лі мо ну, эў ка ліп ту, ла ван ды, 
мя ты, шал фею, ча бо ру.

5. Аба вяз ко вы кам па нент 
— шмат ві та мін най вад ка сці, 
ды е та, ба га тая на са да ві ну і 
ага род ні ну.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

«Ка лі не ба іш ся быць смеш ным — 
ты ма еш сва бо ду»

«ДАЮ ЎСТА НОЎ КУ 
НА ДА БРО І ШЧАС ЦЕ»

Вя до мы псі ха тэ ра пеўт бу дзе вес ці пры ём па тэ ле ві за ры

«ФА НІ ІН ГЛІШ» 
АД ЮМА НА ВА 

І ЦА РО ВА

Се зон ная за хва раль насцьСе зон ная за хва раль насць  ��

ФІ ТАН ЦЫ ДЫ 
ПЕ РА МА ГА ЮЦЬ ВІ РУС

Ад мо ман ту за ра жэн ня ві ру сам, які вы клі кае вост рую 
рэ спі ра тор ную ві рус ную ін фек цыю, да пер шых пры кмет 
хва ро бы пра хо дзіць ад не каль кіх га дзін да не каль кіх дзён 
(не больш за ча ты ры дні). Пра ро лю фі тан цы даў у ба раць-
бе з ві ру са мі на гад вае ўрач-ва ле о лаг Мінск ага га рад ско га 
псі ха не ўра ла гіч на га дыс пан се ра Ле а нід МЯ ЛЕШ КА.

ГлядзіцеГлядзіце  ��

Дзе: АНТ. 
Ка лі: па пят ні цах 
у 15.30.


