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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, 
0.05 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Зо на Х.
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Паў-
ла на свя та Дабра ве шчан не 
Пра свя той Ба га ро дзі цы.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.50 «Мая праў да». «Іры на і 
Вік тар Са лты ко вы. Рас пла та 
за ка хан не».
12.10, 0.35 Дак. се ры ял «Міс-
тыч ныя гіс то рыі».
13.10 Се ры ял «Ды хай са 
мной. Шчас це ў па зы ку».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.25 Се ры ял «След».
16.30 «Ся мей ныя ме лад ра-
мы».
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 «Снай пер. 
Зброя ад пла ты». 1-я і 2-я 
се рыі.
23.35 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.20 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.20 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Двое з 
куф ра».
10.40 Се ры ял «Я — це ла  -
а хоў нік».
11.45 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
14.10 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».
14.40 Ка ме дыя «Ня ўда члі-
выя».
16.20, 23.35 Ток-шоу «Пе ра-
за груз ка».
17.00 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
18.55 Се ры ял «На зад у 
СССР». 1-я, 2-я се рыі.
20.45 Це ла ча ла ве ка.
21.25 КЕ НО.

21.30 Се ры ял «Уні вер. Но вы 
ін тэр нат».
22.35 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».
0.15 Му зыч ны кон курс 
«GBOB» у Бе ла ру сі.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!»
8.00, 12.40, 15.00, 17.00, 
21.10, 0.15 «Ка лей да скоп».
8.05, 12.45, 15.05, 17.05, 0.20 
«Сім ва лы эпо хі». Крам лёў скія 
зор кі.
8.20, 17.20 «Раз мо вы пра ду-
хоў нае».
8.30, 18.15 М/ф.
9.25, 22.00 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
9.55, 21.20 Се ры ял «Мег-
рэ».
10.35, 23.45 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці за слу жа на га 
дзея ча мас тац тваў БССР Іва-
на Уша ко ва.
11.05, 14.15, 16.15, 18.30 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку».
11.10 Кан цэрт, пры све ча ны 
Дню адзін ства на ро даў Бе ла-
ру сі і Ра сіі.
13.00, 15.20, 0.35 «Га ла сы з 
мі ну ла га». 100 га доў з дня на-
ра джэн ня Кі ры ла Тра фі ма ві-
ча Ма зу ра ва.
13.05 «Скарб ні ца Ма гі лёў-
шчы ны». Гіс то рыя мяс тэч ка 
Жы лі чы.
13.35 «Па лес кі па час ту нак». 
Хлеб.
13.50 «Тэ ат раль ны лі цэй». Га-
лін кі і ка ра ні.
14.20 «На пры ро дзе з Ві та лем 
Гу мен ным».
14.35 «Ка мер тон». Вір гі лі ус 
На рэй ка.
15.25 «На ша спад чы на». 
Фрэс ка выя рос пі сы Мсці сла-
ва.
15.55 «Ад ступ нік». Дак. 
фільм.
16.20 «Му зе ум». Парт рэ ты 
ро ду За ві шаў.
16.35 «Цу ды пры ро ды».
17.30 «Па ром». Ка рот ка мет-
раж ны фільм.
18.35 «Ка ра ні».

19.05 «На ша спад чы на». По яс 
ка ра ля Стэ фа нія Ба то рыя.
19.20 «Мёрт выя ду шы». 
Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
22.30 «Дзяў чы на з ха рак та-
рам». Маст. фільм.

8.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Прэм' ер-лі га. «Вест Хэм» — 
«Лі вер пуль».
9.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Эвер тан» 
— «Ар се нал».
11.40 Тэ ніс. Тур нір ВТА. 
Чарль стан. Фі нал.
13.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
14.05 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды-
на ма» (Мінск) — «Нё ман» 
(Грод на).
15.55 Ха кей. КХЛ. Фі нал. Кан-
фе рэн цыя «Ус ход». «Са ла ват 
Юла еў» — «Ме та лург».
18.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Фі нал. 6-ы матч се рыі. 
«Юнац тва» — «Нё ман».
20.30 Час фут бо ла.
21.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
22.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «То тэн хэм» 
— «Сан дэ рлэнд».

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».
12.05 «Яны і мы».
13.10 «Спра ва ва ша...».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Вост раў Крым».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Раг не да». Інт ры га па рыж-
скай сцэ ны».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 Драма «Кры ва вы ал-
маз».
0.45 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».
11.40 «Та кі лёс».
12.30 «Ча ты ры вя сел лі».
13.50 «Да лё кія сва я кі».
14.10 «Зор ны рынг. Но вы се-
зон. Біт ва ка вер-бэн даў».
15.15 «Ін шая кра і на». «Япо-
нія: па той бок су шы».
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 Маст. фільм «600 кг 
зо ла та».
22.15 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.15 Бе ла русь сён ня.
8.15 Се ры ял «Пры ват ны дэ-
тэк тыў».
10.00, 0.50 Маст. фільм 
«Якая ў вас усмеш ка».
11.30 Спец пра ект «.ru».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На-
ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
12.20 Се ры ял «Чу жыя па-
мыл кі».
14.05 Дак. фільм «Тай ныя 
зна кі».
15.20, 23.35 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10, 4.00 Се ры ял «Мон тэк-
рыс та».
18.20 Се ры ял «Ма ро заў».
21.20 Се ры ял «Га ла сы».
23.10 «Бе ла русь сён ня».
0.25 «Агуль ны ін та рэс».
2.25 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.
11.30 «Пра мы эфір».
12.45 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Мац ней за смерць. 
Ма літ ва».
15.35 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.05 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
18.55 Се ры ял «Аса бо вая 
спра ва».
20.45 Се ры ял «Да ро га да-
до му».
23.35 «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, 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».
17.35 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Па ву цін не».
23.15 Сён ня. Вы ні кі.
23.40 Маст. фільм «Моц-
ная».

7.00, 12.55, 19.05, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
7.05 М/ф.
8.05, 14.45 Тэ ле ма га зін.
8.35, 17.55 Се ры ял «Бе лая 
ка ра ле ва».
9.45 Ка ме дыя «Аслеп ле ны 
жа дан ня мі».
11.25 Се ры ял «Свет ля чок».
13.00 Се ры ял «Усё пра Еву».
15.15 Се ры ял «Тай ны Ні ра 
Вуль фа».

16.10 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тэ о рыя хлус-
ні».
19.10 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Чыр во ная Сі-
рэ на».
23.10 Се ры ял «Спіс клі ен-
таў».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.15, 0.30 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00 Се ры ял «Свят ла фор».
10.00 «Яда па пра ві лах і 
без».
11.00 «Жон кі алі гар хаў».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
13.00, 23.20 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ва ле ра-
ТБ».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Ка ме дыя «Бун тар-
ка».
18.30, 0.00 «Ла ві мо мант».
20.00 Се ры ял «Кух ня».
21.10 Ка ме дыя «На мо ра!».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.40 «На гля даль нік».
10.15 Се ры ял «Пэ ры Мэй-
сан».
11.10, 17.30 Свя ты. Дабра ве-
шчан не.
11.35 «Лі нія жыц ця». Ма рыя 
Гу ле гі на.
12.30 Дак. фільм «Га лаў ны 
боль спа да ра Люм' е ра».
13.10 Се ры ял «Кур сан ты».
14.10 «Мед ныя тру бы. Вы бра-
нае». Эду ард Баг рыц кі.
14.40 «След ства вя дуць зна-
та кі».
16.35 Гуль ні кла сі каў. Лу ча на 
Па ва ро ці.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
19.10 «Пра ві лы жыц ця».

19.35 «Шу каль ні кі». «Тай ны 
пад зем на га Се ва сто па ля».
20.20 «Тым ча сам».
21.05 Дак. фільм «Як па бу да-
ваць ка ляс ні цу фа ра о на?».
22.00 «Ма на лог у 4-х част ках. 
Ва ле рый Фо кін». Част ка 1-я.
22.50 Дак. фільм «У без дань. Гіс-
то рыя смер ці. Гіс то рыя жыц ця».
0.35 Дак. фільм «Іа ган Кеп лер».
1.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

5.00 «Быў час». 2004 год.
6.10 «Ма эст ра». Кан цэрт Рай-
ман да Паў лса.
7.30 «Ва кол сме ху» «1 кра са-
ві ка». 1986 год.
9.00 «Хто па е дзе ў Трус ка-
вец». Маст. фільм.
10.15 «Ма ра фон». 1989 год.
11.00 «Хіт-па рад «Астан кі на». 
1994 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Ан та ло гія гу ма ру. Смех 
скрозь га ды». Кан цэрт.
13.45 «Рок-н-роль ны ма ра-
фон». Кан цэрт.
15.00 «Анд рэй». Фільм-ма-
на гра фія. 1991 год.
16.25 «Стра ка зі ныя кры лы». 
Ка рот ка мет раж ны фільм.
17.00 «Пун со вая кве тач ка». 
Тэ ле спек такль. 1984 год.
17.50 «Рытм, рытм, рытм». 
Фільм-кан цэрт.
18.20, 0.40 «Дзень за днём». 
Се ры ял.
19.20, 1.40 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
19.45 «Доб рай но чы, ма лыя». 
1989 год.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў СССР».
22.00 «ХХХІV фес ты валь 
італь ян скай пес ні ў Сан-Рэ-
ма». Фільм-кан цэрт.
23.00 «Граф Ну лін». Ба лет 
Б. Астаф' е ва. 1959 год.
23.40 «Ра ніш няя пош та». 
1989 год.
0.15 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1982 
год. 1 част ка.

5.30, 20.00 Ра лі-рэйд.
5.45, 11.00 Ве ла спорт. «Тур 

Фланд рыі».
6.45, 10.00, 15.30, 20.20 Цяж-
кая ат ле ты ка. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.
7.15 Ака дэ міч нае вес ла ван-
не. Окс фард vs Кемб рыдж.
8.00 Сну кер. Ад кры ты чэм пі-
я нат Кі тая. Фі нал.
12.30 Ве ла спорт. «Тур Кра і ны 
бас каў».
14.15, 17.45 All Sports.
14.30, 21.30 Фут бол. Еў ра-
га лы.
18.00 Пра рэ слінг.
19.30 Кон ны спорт. Скач кі.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 2.20 Се ры ял 
«Двац цаць два нац цаць».
6.15 Ка ме дыя «Ал маз ны са-
ба ка».
9.00 Ка ме дыя «Пры шэль цы 
2: ка лі до ры ча су».
11.15 Ка ме дыя «Дзя жур ны 
та та ў ла ге ры».
12.40, 13.50, 21.50, 23.50 «Ка-
ме ды ян ты. Леп шае».
12.55, 16.10, 21.00 Се ры ял 
«Ме ся цо вы хлоп чык».
14.10 Ка ме дыя «Зой мем ся 
лю боўю».
17.20 Ка ме дыя «Міс тар Ма-
гу».
19.20 Ка ме дыя «Шпі ён скія 
страс ці».
22.10 Ка ме дыя «Пра да ец ца 
да ча...».
0.10 Пры го ды «Ка лі до ры ча-
су».
3.25 Ка ме дыя «Дзяў чы на з 
ка раб ля».

6.00 М/ф.
8.00 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
8.40, 18.30, 3.00 Се ры ял «За-
ба ро не нае ка хан не».
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». Тац ця на Ва сіль е ва.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-

ла му». Ба рыс Гра чэў скі.
15.15, 0.00, 5.15 Се ры ял 
«Звыш на ту раль нае».
20.20 Се ры ял «Адэ са-ма-
ма».
21.15, 4.30 Се ры ял «Чыр во-
ная ка пэ ла».
22.15 Маст. фільм «Ма на ле-
тэ».
0.45 Се ры ял «Ха дзя чыя 
мерц вя кі».
1.30 «Ча со ва да ступ ны». Но-
на Гры ша е ва.
2.20 «Без пад ма ну».

5.00 Ка ме дыя «Рэ аль насць 
ку са ец ца».
6.45 Ка ме дыя «Доб ры хло-
пец».
8.25 Дра ма «Апош няя за сло-
на».
10.00 Ба я вік «Вяр тан не Су-
пер ме на».
12.40 Дра ма «Ро зум і па чуц ці».
15.05 Ка ме дыя «Як па мас-
ле».
16.45 Дра ма «Ка хан не».
19.00 Ка ме дыя «Ня знос ны 
Ген ры».
20.45 Ка ме дыя «Ка хан не: Ін-
струк цыя па пры мя нен ні».
23.00 Тры лер «Чыр во ны дра-
кон».
1.10 Тры лер «Пе ра лом».
3.10 Ка ме дыя «Сла ва».

6.20 Ка ме дыя «Іван Броў кін 
на ца лі не».
8.10 М/ф «Ілья Му ра мец і Са-
ла вей Раз бой нік».
9.40 Дра ма «Вы куп лен не».
12.00 Дра ма «Са лод кая жан-
чы на».
14.00 Тра гі ка ме дыя «Бе лы 
маўр, або Ін тым ныя гіс то рыі 
пра ма іх су се дзяў».
16.00 Ка ме дыя «Кур ка Ра-
ба».
18.00 Ме лад ра ма «Рэ цэпт 
вядзь мар кі».
20.00 Дра ма «Ца рэ віч Аляк-
сей».
22.00 Тры лер «Ар тэ факт».
23.40 Тра гі ка ме дыя «Не адэ-
кват ныя лю дзі».
1.40 Дра ма «Дом».
4.00 М/ф «Тры во ла ты і Ша-
ма хан ская ца ры ца».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00 Зла чын ствы су праць 
пры ро ды.
7.00 Апош няя льві ца.
8.00, 13.00, 18.00, 21.00, 0.00, 
3.00 Кос мас.
10.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
11.00 Ві ні Джонс: рэ аль на аб 
Ра сіі.
12.00 Зо ла та го ра да-пры ві-
да.
15.00 Ноч іль ва.
16.00 Уку сі мя не, або Па да-
рож жы ві ру со ла га.
17.00, 2.00 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.
20.00, 1.00, 4.00 На ву ка бу-
ду чы ні.
23.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.

7.00 Май стэр ня «Фан том 
Уоркс».
7.50, 12.20 Сыс ці ад па го ні.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Скар ба шу каль ні кі Аме-
ры кі.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Не спра буй це паў та-
рыць.
13.15, 16.25, 6.05 Ма хі на та-
ры.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч-
ныя.
15.05 Бе ар Грылс: па сля дах 
тых, хто вы жыў.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
18.15 Кру цей не пры ду ма-
еш.
19.10 Ма гія Бэ на Эр ла.
21.00 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
22.00 Вы жы ван не без ку-
пюр.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.00 Клан дайк.
1.50 Са праўд ныя афе рыс-
ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
5.10 Цу ды Су све ту.
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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! 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 ў пра гра ме «Га ло пам па Еў ро пах». 
Толь кі вар тыя ўва гі прэм' е ры, толь кі пры зна ныя 
«зор кі» і са мыя яр кія но выя ім ёны. Будзь у кур се 
та го, што слу хае свет — ра зам з ра дыё «Мір»!

�

Ка жуць, жан чы на ства рае па го ду ў до-
ме. А на ша ге ра і ня амаль сям нац цаць 
га доў рас каз вае пра на двор'е з эк ра на 
тэ ле ві за ра. Свят ла ну Панк ра та ву гле-
да чы ве да юць як вя ду чую пра гра мы 
«На ві ны на двор'я», якая ця пер ідзе на 
тэ ле ка на ле «Бе ла русь-1», і пра ек та 
«Тэ ле ба ро метр», дзе з ня даў ніх пор 
ад бы лі ся пе ра ме ны. Пры су стрэ чы 
з вя до мым «на род ным сі ноп ты кам» 
уда ло ся па га ва рыць пра на двор'е і да-
ве дац ца спо саб, як быць шчас лі вы мі 
круг лы год...

— Як ус пры ня лі на ві ну, што пра гра ма 
«Тэ ле ба ро метр» змя ні ла фар мат?

— «Тэ ле ба ро метр» быў не асноў ным пра-
ек там, а анон сам да «На він на двор'я» на 
пра ця гу апош ніх трох га доў. Быў пе ры яд, 
ка лі гэ тая пра гра ма з'яў ля ла ся асноў ным 
вы пус кам, а по тым наз ву змя ні лі на «На ві ны 
на двор'я». Та му, пас ля май го пе ра хо ду са 
сва ёй пра гра май на «Бе ла русь-1», на тэ ле-
ка на ле «Бе ла русь-2» «Тэ ле ба ро метр» вы ра-
шы лі пе ра тва рыць у вя лі кі пра ект, дзе змя-
ніў ся не толь кі вя ду чы, але і са ма пра гра ма. 
Маг чы ма, трэ ба бы ло па-ін ша му на зваць яе, 
бо «Тэ ле ба ро метр» стаў за га ды свай го іс на-
ван ня брэн дам, да яко га пры звы ча і ла ся аў-
ды то рыя і, без умоў на, кар ды наль ныя зме ны 
бу дуць вы клі каць пэў ны рэ за нанс як ся род 
гле да чоў, так і ў акру жэн ні спе цы я ліс таў, што 
зай ма юц ца ства рэн нем пра гра мы. Тое, што 
вя ду чым стаў муж чы на, мо мант, маг чы ма, 
на ват ста ноў чы, а вось на конт зме ны бе ла-
рус кай мо вы на рус кую — пы тан не спрэч нае. 
Але гэ та ўжо вы ра шаць кі раў ніц тву. Лю дзі, 
якія ства ра юць сён ня «Тэ ле ба ро метр», апан-
та ныя сва ёй пра цай, та му, ду маю, усе ню ан-
сы з ча сам вы ра шац ца...

— Вод гу кі гле да чоў якія?
— Не ка то рыя не за да во ле ны, ус пры ма-

юць пе ра ме ны як ней кі экс пе ры мент, які вар-
та пе ра ча каць. Лю дзі пры вык лі да пра гра-
мы, та му сён ня не ка то рыя здзіў ле на пі шуць: 
маў ляў, як так атрым лі ва ец ца, што вось ужо 
трэ ці ты дзень, а вас ня ма ў эфі ры? І тут ха-
це ла ся б па тлу ма чыць: ні я, ні мая пра гра ма 
ні ку ды не знік лі, мы прос та змя ні лі мес ца 
іс на ван ня ў сет цы вя шчан ня. І той мо мант, 
што «На ві ны на двор'я» ця пер ства ра юц ца 
Агенц твам тэ ле ві зій ных на він, да зва ляе нам 
пра ца ваць больш апе ра тыў на. Вар та ця пер 
па тэ ле фа на ваць не ка му і па ве да міць ці ка-
вую на ві ну — і мы змо жам апе ра тыў на зра-
біць на пад ста ве гэ та га сю жэт для эфі ру. 
Ра ней не заў сё ды так атрым лі ва ла ся, хоць 
і ста ра лі ся за піс ваць пра гра му блі жэй да 
да ты вы ха ду.

— Як вам пра цу ец ца ў но вым ка лек-
ты ве?

— На «Бе ла русь-1» у мя не доб рая ка-
ман да на ча ле з кі раў ні ком — Лі зай Ка-
за ко вай. Ака за ла ся, там ся род ка лег ёсць 
пры хіль ні кі май го пра ек та. Мы ак тыў на ўсе 
ўклю чы лі ся ў пра цу. На двор'е — яно ж за-
ста ец ца на двор' ем заў сё ды, і ва кол гэ тай 
тэ мы мож на аб мяр коў ваць роз ныя пы тан ні, 
бо шмат што за ле жыць у жыц ці ме на ві та 
ад пра гно заў.

Не ка лі я ўжо пра ца ва ла тут, але быў пе-
ры яд, ка лі нас пе ра вя лі на тэ ле ка нал «Лад», 
які ця пер называецца «Бе ла русь-2», та му 
сён ня, мож на ска заць, я вяр ну ла ся ў бы лую 
ат мас фе ру, толь кі што ка лек тыў змя ніў ся. 
Ад нак я не ба ю ся пе ра мен, бо ча сам яны 
вель мі на ват па трэб ны ў жыц ці.

— На пра гра ме «На ві ны на двор'я» вы 
пра цу е це ўжо больш за 15 га доў. Не ўзні-
ка ла жа дан ня змя ніць тэ му?

— У пра ек це я з 1997 го да, але і да сён ня 
ён не стра ціў для мя не сва ёй ці ка вас ці. Паў та-
ру ся, пра ўсё, што мае да чы нен не да на двор'я 
і да пры ро ды, мож на рас каз ваць бяс кон ца. 
Вось, да рэ чы, бы ла ня даў на на да чы. А там 
пе рад зі мой мы не аб рэ за лі ві на град, ажы-
ну, ма лі ну. Зла ві ла ся бе на дум цы: «Бы ло 
б ці ка ва па ра іц ца са спе цы я ліс там, як зра-
біць усё ця пер, каб не на шко дзіць бу ду ча му 
ўра джаю!» Чым не тэ ма для сю жэ та? І та кія 
тэ мы заў сё ды по бач у жыц ці. Рых ту ю чы ся да 
кож най но вай пра гра мы я ўсё яшчэ раб лю для 
ся бе ад крыц ці. Пра звык лае трэ ба рас ка заць 
па-но ва му, што так са ма сты му люе ў пра цы.

— Ваш пры ход на тэ ле ба чан не па чаў-
ся з кас тын гу дык та раў. Як зра зу ме лі, 
што пра ца ваць для гле да ча — гэ та ва ша 
сты хія?

— Я на кас тын гу зра зу ме ла, што мя не вель-
мі пры ваб лі вае пра ца на тэ ле ба чан ні, і ха це ла  
тра піць у лік тых, ка го вы бе руць для да лей ша-
га су пра цоў ніц тва. Та ды я яшчэ ву чы ла ся на 
ак цёр скім, але ўжо ра зу ме ла, што кож ны раз 
рас каз ваць са сцэ ны ад но і тое ж па-но ва му 
мне скла да на (не лі чы ла я ся бе Акт ры сай). А 
тут ад кры ва ла ся перс пек ты ва рас кры ваць ня-
зве да нае. Бо на тэ ле ба чан ні жы веш у рыт ме, 
ка лі ад на кар цін ка змя няе дру гую за лі ча ныя 
се кун ды, — гэ та маё. Та ды на ват спаз няц ца 
ад ву чы ла ся, бо вель мі ха це ла ся за стац ца ў 
пра фе сіі. І, ма быць, над гэ тым пра цую і сён ня.

— Ні ко лі не шка да ва лі, што не ста лі 
акт ры сай?

— Ве да е це, быць ар тыст кай, пры чым не 
іс тот на спя вач кай, акт ры сай аль бо на ват 
цыр кач кай — гэ та бы ла мая за па вет ная ма-
ра з дзя цін ства. Та му, маг чы ма, ка лі сур' ёз на 
за ду мац ца над пы тан нем, то і ад шу ка ла б у 
са бе шка да ван не. Мо жа з мя не маг ло неш та і 
атры мац ца. Для мя не важ на, каб бы лі зно сі ны 
з жы вы мі людзь мі, бо хо чац ца і са мой не чым 
дзя ліц ца з імі, і ад іх атрым лі ваць ста ноў чы 
за рад. А вось у ад па чын ку мне па трэб ны ці-
шы ня і спа кой, та ды толь кі ўда ец ца на брац ца 
но вых сіл і зноў вяр нуц ца ў вір лі вае жыц цё.

— Ад па чы ваць лю бі це, на коль кі ве даю, 
у ся мей ным ко ле...

— Так, леп шы ад па чы нак для мя не ў 
кам па ніі му жа і дзя цей. Ця пер яшчэ і зяць 
з'я віў ся. Ра ней мы вель мі лю бі лі ез дзіць на 
Брас лаў скія азё ры, а апош нія не каль кі га доў 
яшчэ і на мо ра вы яз джа ем. Ста ра ем ся са-
брац ца ўсе ра зам. За га дзя ўзгад ня ем свае 
пла ны на ад па чы нак. На прык лад, на бу ду чае 
ле та ду ма лі пра па езд ку ва Укра і ну, але з 

улі кам апош ніх па лі тыч ных па дзей па куль 
не вя до ма, ці спраў дзяц ца на шы жа дан ні.

— Уліч ва ю чы ва шу лю боў да ад па чын-
ку на пры ро дзе, на коль кі важ ны для вас 
кам форт і што па трэб на для яго за бес-
пя чэн ня?

— Ка лі ка заць пра ад па чы нак, то ў нас 
ёсць па лат ка, дзе мож на сва бод на пе ра мя-
шчац ца ў поў ны рост. Аба вяз ко ва бя ром з 
са бою душ, га за вы ба лон, сло вам, усё не-
аб ход нае заў сё ды пад ру кой...

А на огул па жыц ці я най больш кам форт на 
ад чу ваю ся бе та ды, ка лі ве даю, што з ма і мі 
род ны мі і бліз кі мі ўсё доб ра. А ў по бы це ўсё 
мож на змя ніць пры жа дан ні, та му тут па няц-
це кам фор ту для мя не ад нос нае.

— Для вас сям'я заў сё ды бы ла ў пры-
яры тэ це?

— Без умоў на! Для жан чы ны ме на ві та сям'я 
па він на ста яць на пер шым мес цы. Мне зда ец-
ца, тыя, хто спа чат ку імк нец ца ра біць кар' е ру, 
прос та мас кі ру юць свае стра хі, мі ну лыя рас-
ча ра ван ні і па мыл кі ў ад но сі нах. Бог ства рыў 
жан чы ну перш за ўсё для та го, каб яна бы ла 
ма ці. У гэ тым на ша пры зна чэн не, га лоў нае 
шчас це і пра цяг нас са міх на зям лі.

— Як ста ві це ся да так зва на га гра ма дзян-
ска га шлю бу, які мно гія ўспры ма юць маг чы-
мас цю пры гле дзец ца адзін да ад на го?

— Гэ та вя лі кі міф, які трэ ба раз вей ваць. 
Вось гля дзі це: кож ны муж чы на хо ча ажа ніц-
ца з чыс тай дзяў чы най. Возь мем яб лык: ка лі 
адзін па каш та ваў, то вя лі кая ве ра год насць, 
што дру гі ўжо не за хо ча ад яго ад кус ваць. 
Аль бо, ка лі дру гі ад ку сіць, то пер шы, хут чэй за 
ўсё, ад мо віц ца да ядаць. Та му трэ ба ра зу мець, 
на коль кі та кая так ты ка пе ра шка джае ў па бу-
до ве ад но сін. На ват ста тыс ты ка свед чыць, 
што жан чы на ў су жыц ці лі чыць ся бе за муж няй, 
а муж чы на ўспры мае ся бе сва бод ным ча ла ве-
кам. А ка лі ў та кім са ю зе з'яў ля юц ца дзе ці, то 
яны, як і іх ма ці, у вы пад ку ча го не аба ро не ны 
ні я кі мі пра ва мі. Пры раз ры ве ад но сін муж чы-
на і жан чы на так са ма не ўсве дам ля юць, што 
страч ва юць сям'ю... Та му не вар та так пра вя-
раць ся бе на су мя шчаль насць. Лепш на огул 
не толь кі юры дыч на афарм ляць ад но сі ны, а 
яшчэ і вян чац ца. Та ды Бог бла слаў ляе са юз 
за ка ха ных і абе ра гае яго.

— Вас за муж жа змя ні ла?
— Я ста ла па-са праўд на му шчас лі вай!

Але на ДРАП КО.

Свят ла на ПАНК РА ТА ВА:

«ПРА НА ДВОР'Е 
МОЖ НА РАС КАЗ ВАЦЬ БЯС КОН ЦА»

Рых ту ю чы ся да кож най но вай 
пра гра мы я ўсё яшчэ раб лю для 
ся бе ад крыц ці. Пра звык лае трэ ба 
рас ка заць па-но ва му

Я най больш кам форт на ад чу ваю 
ся бе та ды, ка лі ве даю, што з ма і мі 
род ны мі і бліз кі мі ўсё доб ра.

Бел тэ ле ра дыё кам па нія аб' яў ляе пра па ча так 
пра вя дзен ня кас тын гу вя ду чых для тэ ле ка-
на лаў «Бе ла русь-1», «Бе ла русь-2», «Бе ла-
русь-3», «Бе ла русь-5» і «Бе ла русь-24». За-
пра ша юц ца мэ та на кі ра ва ныя, та ле на ві тыя і 
ха рыз ма тыч ныя лю дзі з жа дан нем да рыць 
тэ ле гле да чу доб ры на строй.

— Не іс тот на, прый дуць да нас жан чы ны 
ці муж чы ны. Га лоў нае, каб гэ тыя лю дзі бы лі 
та ле на ві ты мі і ха це лі пра ца ваць. Тыя, хто збі-
ра ец ца па спра ба ваць ся бе, па він ны звяр нуць 
ува гу ў сва ёй пад рых тоў цы перш за ўсё на 
куль ту ру маў лен ня. Па жа да на, каб кан ды да ты 
сва бод на ва ло да лі бе ла рус кай мо вай, уме лі 
тры мац ца ў кад ры, — рас ка заў кі раў нік пра-
ек та «Кас тынг вя ду чых», на мес нік га лоў-
на га ды рэк та ра тэ ле ка на ла «Бе ла русь-1» 
Сяр гей ШЫШ КО. — Спа чат ку бу дзе прос та 
су стрэ ча ў фар ма це гу тар кі, дзе мы бу дзем 
раз маў ляць з ча ла ве кам. Мо жам па пра сіць 
неш та пра дэк ла ма ваць у якас ці да дат ко ва га 
за дан ня. І ка лі чле ны ка мі сіі па лі чаць, што той 
ці ін шы кан ды дат ці ка вы нам як бу ду чы вя ду-

чы, то бу дзем за пра шаць яго на дру гі этап. А 
там ужо бу дзе про ба на ка ме ру і ін шыя вы-
пра ба ван ні.

Пра вя дзен не кас тын гу пла ну ец ца ра біць па ста-
ян на, каб тым са мым сфар мі ра ваць банк да ных 
вя ду чых. Спе цы яль ная ка мі сія ў скла дзе кі раў ні коў 
тэ ле ка на лаў і тэ ле ві зій ных пра фе сі я на лаў Бел тэ ле-
ра дыё кам па ніі бу дзе ад бі раць кан ды да таў па ме ры 
па ступ лен ня за явак. Перш чым тра піць у эфір, на-
віч кам трэ ба бу дзе прай сці на ву чан не.

Ка лі вам 25-45 га доў, у вас доб рая дык-
цыя, гра мат нае і сва бод нае ва ло дан не рус кай 
і бе ла рус кай мо вай і вы ўме е це ім пра ві за-
ваць, то са мы час ад праў ляць сваю за яў ку. 
Фо та здым кі (парт рэт і ў поў ны рост) і ан ке ту 
(яна раз ме шча на на сай це Бел тэ ле ра дыё кам-
па ніі www.tvr.by у раз дзе ле «Кас тынг вя ду-
чых») трэ ба да слаць на элект рон ны ад рас: 
castіng@tvr.by.

Пры ўмо ве, што ў блі жэй шы час збя рэц ца 
да стат ко вая коль касць за явак ад прэ тэн дэн таў, 
блі жэй шая су стрэ ча з імі бу дзе ар га ні за ва на 
ўжо зу сім хут ка — 12 кра са ві ка.

5 і 6 кра са ві ка 
ў ра ніш нім эфі ры 

тэ ле ка нал 
«Бе ла русь-2» рых туе 

гаст ра на міч ныя 
сюр пры зы: 
ад бу дзец ца 

прэм' е ра ад ра зу 
дзвюх ку лі нар ных

 пра грам: шоу 
«Два з па ло вай 

ку ха ры» і май стар-кла-
са «Два з па ло вай ку-

ха ры. Ад кры тая 
кух ня».

«Два з па ло вай ку ха ры» 
— пра гра ма пра ежу, зня тая 
на ўзроў ні леп шых ку лі нар-
ных шоу све ту. Яе вя ду чыя 
па ка жуць, як без асаб лі вых 
вы дат каў пры га та ваць у хат-
ніх умо вах стра вы, што маг лі б 
прэ тэн да ваць на мес ца ў ме ню 
рэ ста ра на.

Кож ная стра ва, якую га ту-
юць на пра гра ме, не па тра буе 
вя лі кіх за трат ча су і прос тая 
па скла дзе ін грэ ды ен таў, але 
здоль ная здзі віць на ват са-
ма га да свед ча на га ку лі на ра. 
Пад ра бяз ныя ін струк цыі крок 
за кро кам да па мо гуць па чаць 
га та ваць на ват тым, хто ні ко лі 
не тры маў у ру ках апа ло нік.

«Два з па ло вай ку ха ры» 
— све жы по гляд на зна ё мыя 

стра вы, хут касць і не ве ра год-
ная лёг касць іх пры га та ван ня 
да зво ліць лю бо му тэ ле гле да чу 
стаць шэф-ку ха рам за 30 хві лін 
на ўлас най кух ні. Да па ма гаць ім 
і кі ра ваць пра цэ сам бу дуць вя-
ду чыя Крыс ці на і Аль бі на. Для 
гэ тых дзяў чат пры га та ван не 
ежы з'яў ля ец ца га лоў ным за-
хап лен нем. Ра ней яны пра ца-
ва лі ў офі се і зай ма лі ся пі я рам, 
але ад ной чы вы ра шы лі ры зык-
нуць: ад кры лі ку лі нар ную шко-
лу і па ча лі ра біць тое, да ча го 
па-са праўд на му ля жыць ду ша. 

Га лоў ны сак рэт — га та ваць трэ-
ба з за да валь нен нем.

Пер шы вы пуск ку лі нар най 
шоу-пра гра мы «Два з па ло-
вай ку ха ры» гле да чы тэ ле ка-
на ла «Бе ла русь-2» уба чаць 5 
кра са ві ка ў 10.20, а ку лі нар ны 
май стар-клас «Два з па ло вай 
ку ха ры. Ад кры тая кух ня» — 6 
кра са ві ка ў 10.15. Да рэ чы, пра 
наз ву: сак рэт ная «па ла він ка» 
ку ха раў у эфі ры — гэ та ма-
лень кая дач ка Аль бі ны Ро на.

Але на ДРАП КО
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СЯ БЕ ПА КА ЗАЦЬ

АДКРЫТАЯ КУХНЯ

ТэлесеткіТэлесеткі  ��

Га ло пам па Еў ро пах

ПА ДА РОЖ ЖА 
АД БРЭС ТА...

Ці ка вую ак цыю за ду ма лі эн-
ту зі яс ты з бе ла рус ка га і поль-
ска га Брэс таў — па да рож жа па 
ўсіх Брэс тах Еў ро пы.

Пра тое, што ёсць го рад з та кой 
наз вай на за ха дзе Фран цыі, даў но 
ве да юць брас таў ча не. Га ра ды не 
раз аб мень ва лі ся дэ ле га цы я мі на 
афі цый ным уз роў ні, а так са ма ме-
лі куль тур ныя ста сун кі. А вось пра 
тое, што ў Поль шчы ёсць Брэст-
Ку яў скі, ма юць свае Брэс ты Гер-
ма нія і Чэ хія, ве да юць да лё ка не 
ўсе. Як і там, зра зу ме ла, не ўсе 
ўспом няць пра Брэст бе ла рус кі. 
Вось гэ ты пра бел у ве дах вы ра-
шы лі за поў ніць удзель ні кі аў та пра-
бе гу, які стар та ваў на гэ тым тыд-
ні ад Брэсц кай крэ пас ці. Пер шым 
вась мёр ка аў та ту рыс таў на ве дае 
поль скі Брэст-Ку яў скі, за тым бу дзе 
не за быў ная су стрэ ча ў Гер ма ніі. 
Удзель ні кі пра бе гу раз ліч ва юць на 
плён ныя ста сун кі з гра мад скас цю 
га ра доў, з прад стаў ні ка мі ад мі ніст-
ра цый. Су стрэ чы ж рых та ва лі ся 
за га дзя, асноў ныя ар га ні за цый ныя 
мо ман ты бы лі ўзгод не ны з кож най 
кра і най.

У Брэс це фран цуз скім да аў та-
ту рыс таў да лу чыц ца мэр на ша га 
Брэс та Аляк сандр Па лы шан коў. 
Там 7-8 кра са ві ка ў рам ках «Дзён 
Бе ла ру сі ў Фран цыі» прой дуць 
вы ста вы, су стрэ чы і пе ра мо вы. 
У лі ку ме ра пры ем стваў — прэ-
зен та цыя мас тац ка га філь ма 
«Брэсц кая крэ пасць». На зва рот-
ным шля ху пла ну ец ца на ве даць 
чэш скі Брэст.

Пад рых тоў ка ме ра пры ем ства 
за ня ла амаль год. Іні цы я ты ву аў-
та ту рыс таў аб' явіць пра сто ру ад 
Брэс та бе ла рус ка га да Брэс та 
фран цуз ска га тэ ры то ры яй мі ру, 
друж бы і су пра цоў ніц тва пад-
тры ма лі ва ўсіх Брэс тах. А яшчэ, 
аказ ва ец ца, ёсць Брэст у Ка на-
дзе. Пра гэ та эн ту зі яс ты-ту рыс-
ты па абя ца лі па ду маць на бу ду-
чы год. А сё лет ні пра бег, па вод-
ле слоў кі раў ні ка гру пы Сяр гея 
Су хо га, вы ра ша на пры свя ціць 
70-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні-
каў і 100-год дзю па чат ку Пер шай 
су свет най вай ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Да ведамаДа ведама  ��

ЯК ПАЕДЗЕМ 
НА СВЯТА?

Аб ве шча на, як бу дзе ар га-
ні за ва ная пра ца пры га рад-
ных аў то бус ных марш ру таў 
у кан цы кра са ві ка — па чат-
ку мая ў су вя зі з пе ра но сам 
ра бо чых дзён.

Так, 28 кра са ві ка, 2-3 і 8 мая 
яны бу дуць аб слу гоў ваць па-
са жы раў па гра фі ку пят ні цы. 
29 кра са ві ка і 9-10 мая ра бо та 
пры га рад ных марш ру таў бу дзе 
ар га ні за ва на, як па су бот ніх 
днях, а 30 кра са ві ка, 1, 4 і 11 
мая — па гра фі ку ня дзель ных 
дзён.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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