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Намеснік дырэктара тэлеканала «Беларусь 1» Вольга ШЛЯГЕР —
пра новы сезон і вечныя тэмы, важнасць каманды і «тэлебачанне ў сабе»
Эпоха жанчын-кіраўнікоў, якіх падначаленыя за спінай
называлі «мымрамі», здаецца, мінула беспаваротна.
Цяпер дамы на пасадах здольныя адначасова ўнікаць
у нюансы справы і разумець чалавечыя слабасці
падначаленых, падтрымліваць найстражэйшы ўзровень
адказнасці і дысцыпліны і заставацца прывабнымі
жанчынамі. Узяць хоць Вольгу Шлягер: у крэсле
кіраўніка адчувае сябе ўпэўнена і ведае, што адбываецца
з карэспандэнтамі «ў полі», адной левай спраўляецца
з маштабнымі творчымі праектамі і знаходзіць час і сілы
на выхаванне сына Георгія. Ды яшчэ сюрпрызамі новага
тэлесезона інтрыгуе.

ПРА ПОШУК НОВАГА
— Шмат чутак ходзіць пра тэлепраект «Я магу!» — калі ды як
будзе адбывацца пошук беларусаў, адметных незвычайнымі талентамі, і калі гэта пакажуць па
тэлевізары? З першага погляду,
шчыра кажучы, нагадвае «Хвіліну
славы»...
— Ідэя стварэння праекта ляжыць
на паверхні, і разам з тым у Беларусі раней нічога падобнага не рабілі.
Мы спяваем, танцуем, але ўсё гэта
неяк паасобку... Апошнім часам я
шмат езджу, бачу мноства канцэртаў, фестываляў, і ў мяне склалася
адчуванне, што мы вельмі адарваліся ад звычайных людзей, не чуем
і не бачым, колькі сярод іх насамрэч
цікавых, самабытных, таленавітых.
Проста ў іх няма магчымасці выйсці
на шырокую публіку. Каб пра іх даведаліся, патрэбен тэлеэфір. Уласна, у
гэтым і ёсць сутнасць новага праекта, таму, безумоўна, могуць узнікаць
аналогіі. Але ёсць і адметнасці. Мы
вырашылі не праводзіць адбор тут, у
тэлестудыі. Я была катэгарычна супраць гэтага. Бо ва ўсіх людзей розны характар і тэмперамент: хтосьці
шалёна таленавіты, але саромеецца
выйсці перад камерамі (і я ведаю, такія людзі ёсць!), хтосьці ў сілу ўзросту
не паедзе ў Мінск з аддаленай вёскі
ці горада. Таму мы прыедзем да гэтых людзей самі. Удзельнікам праекта не трэба папярэдне запаўняць
форму ці анкету на сайце, бо не ва
ўсіх ёсць доступ у інтэрнэт — проста
прыходзьце!
— Ужо сама магчымасць трапіць на экран — для многіх мара,
але ў наш меркантыльны час не
магу не спытацца пра галоўны
прыз. Будзе такі?
— Абавязкова. Дыпломы — гэта
добра, але мусіць быць і матэрыяльны складнік. У нашым выпадку ён
будзе сапраўды значны і варты таго,
каб за яго паспаборнічалі — 100 мільёнаў беларускіх рублёў!
— Калі ж пачнуцца адборы ў
праект і дзе яны адбудуцца — ці
толькі ў абласных цэнтрах?
— Стар ту ем ужо ў ве рас ні,
аб'едзем з дзясятак абласных і раённых цэнтраў. Анансуем праект загадзя, каб людзі паспелі падрыхтавац-

ца. Бо хочацца адшукаць таленавітых
беларусаў, якія раней ніколі і нідзе не
паказваліся. Вельмі спадзяюся знайсці новыя ідэі, новых людзей, магчыма, новых тэлевядучых, бо творчы
кірунак праекта не абмежаваны: нашы героі могуць спяваць, танцаваць,
па-мастацку свістаць, віртуозна валодаць целам, рабіць незвычайныя
вырабы — ды ўсё, што заўгодна! Да

паводзіны, бо сваю працу яны выконваюць бездакорна. Як правіла, я
працую з аднымі і тымі ж людзьмі. А
да кожнага навічка, якога прыводжу,
спачатку прыглядаюся: атрымліваецца працаваць у камандзе — ідзём
далей разам, не выходзіць — нічога
страшнага, развітваемся.
— Памятаю, у адным з інтэрв'ю
чытала, што галоўны ваш прынцып
як кіраўніка — «не перашкаджаць
творчым людзям працаваць». З такім дэмакратычным падыходам не
бывае спроб сесці вам на шыю?
— Так, безумоўна. Па-першае, я
ж жанчына, мяне лёгка расчуліць у
прынцыпе, угаварыць даць шанц...
Па-другое, немагчыма прасканаваць
чалавека і зразумець, што ў яго ў
душы, за кароткі час — для гэтага
трэба разам папрацаваць, а яшчэ
лепш — з'ездзіць у камандзіроўку.
Напрыклад, пасля працы беларускай
дэлегацыі на «Еўрабачанні» ў Швецыі
тая ж каманда паехала налета ў Да-

ВЫ — МОЖАЦЕ? ПАКАЖЫЦЕ!
У пошуках герояў народнага шоу «Я магу!» творчая група Белтэлерадыёкампаніі аб'едзе ўсю краіну, наведаўшы як абласныя, так
і буйныя раённыя цэнтры.
Першы папярэдні кастынг адбудзецца ўжо 23—24 верасня ў Магілёве
(Цэнтр культуры, вул. Першамайская, 34/1). Да канца верасня таленавітых у самых розных сферах людзей чакаюць і ў Бабруйску (26 верасня,
Палац мастацтваў, вул. Ульянаўская, 35/31), Гродне (29—30 верасня,
Цэнтр культуры, вул. Ажэшкі, 30).
Адрасы наступных кастынгаў такія: 2 кастрычніка — Баранавічы (Дом
культуры, вул. Леніна, 4а); 3—4 кастрычніка — Брэст (Цэнтр маладзёжнай
творчасці, вул. Маскоўская, 123); 8—9 кастрычніка — Віцебск (канцэртная
зала «Віцебск», парк імя Фрунзэ, 1); 13—14 кастрычніка — Гомель (Палац
культуры чыгуначнікаў імя Леніна, вул. Прывакзальная, 4); 16 кастрычніка — Маладзечна (Палац культуры, пл. Цэнтральная, 4). Завяршальным жа
акордам стане адбор у Мінску, дзе кастынгі пройдуць 27—29 кастрычніка
ў Маладзёжным тэатры эстрады (вул. Маскоўская, 18а).
Ва ўсіх гарадах арганізатары чакаюць удзельнікаў з 12 да 20 гадзін.
канца года, мяркую, адбор ужо будзе завершаны, і ў студзені—лютым
наступнага года пачнем здымаць
шоу — масавае, цікавае, вясёлае.

ПРА КАМАНДУ
— Апошнія некалькі гадоў вы
берацеся за маштабныя праекты:
«Еўрабачанне», дзённікі «Славянскага базару ў Віцебску», цяпер
вось талент-шоу. Гэта ўпэўненасць
у сваіх сілах ці ў камандзе?
— Адзін чалавек, нават калі ён
суперпрафесіянал і геніяльны прадзюсар, не зможа зрабіць нічога.
Тэлебачанне — выключна калектыўная праца. І я вельмі рада, што
падабралася каманда, у якой, без
лішняй сціпласці скажу, працуе самы лепшы аператар-пастаноўшчык,
самы лепшы рэжысёр, найлепшая
адміністрацыйная група... Мая пазіцыя па жыцці — незаменныя людзі
ёсць. Сапраўды таленавітым людзям
часам можна прабачыць нейкія капрызы, не заўжды зручныя для іншых

ход з маладзёжна-забаўляльнага
канала «Беларусь 2» на больш
сур'ёзную, афіцыйную «першую
кнопку»?
— Насамрэч я вельмі рада, што
ў мяне быў гэты вопыт. Цяпер дакладна ведаю, што крэсла дырэктара
не для мяне. Мабыць, я неблагі намеснік, калі мой цяперашні кіраўнік
запрасіў на гэту пасаду (дарэчы, мы
раней таксама працавалі з ім у такім тандэме). Я наогул супраць жанчын-кіраўнікоў высокага рангу. Бо,
на мой погляд, у жанчыне прыродай
закладзены дзве асноўныя задачы:
стварыць сям'ю і нарадзіць дзіця.
А на кіруючай пасадзе, калі ў цябе
мноства падначаленых, калі 24 гадзіны на суткі трэба быць на сувязі,
калі ты ўвесь дзень чымсьці заняты, але ўвечары не разумееш, што
канкрэтна зрабіў — як быццам ідзеш
супраць прыроды. Я заўжды вельмі
баялася нават вонкава стаць гэткай
жалезабетоннай лэдзі, «мужчынам
у спадніцы». Таму чым больш мне
складана і цяжка, тым лепш я мушу
выглядаць. І на пасадзе намесніка
мне вельмі камфортна, бо тут я не
аддаляюся ад астатніх удзельнікаў
каманды, ад якіх залежыць праца, і
магу займацца творчасцю.

ПРА САМАЕ ГАЛОЎНАЕ

нію, бо яны ўсе прайшлі праверку і
прыцірку, паказалі, хто чаго варты. А
вось пасля сёлетняй працы на «Славянскім базары ў Віцебску» таксама
зрабіла высновы: ёсць некалькі чалавек, пра якіх дакладна ведаю — у
праектах, якімі буду кіраваць я, іх не
будзе. ...Я даўно на тэлебачанні, 15
гадоў, і ведаю, як могуць агаварыць
за спінай, выставіць чалавека ў нявыгадным святле — таму ўсе такія
рэчы правяраю сама. Натуральна,
без гузакоў не абыходзіцца, але гэта
карысны вопыт. З людзьмі, якія сябе
праявілі адмоўна, мы вітаемся, а з
некім нават не вітаемся — і на гэтым
усё, выкрэсліваем. Бо кіраўнік рызыкуе не толькі сабой, але агульнай
справай, лёсам праектаў.
— За час працы на тэлебачанні
вы вельмі перамяніліся — летуценная паненка з «Беларускай часінкі» мала падобна на цяперашняга
адказнага кіраўніка з кароткай
стрыжкай. Унутрана ж як адчуваеце ў сабе гэтыя перамены і пера-

— Кожны раз, калі бачу вас у
рабоце, здзіўляюся: што б ні здарылася — усмешка, пазітыўны
роўны настрой, вочы гараць натхненнем. У напружаным рытме
працы ці застаецца час на сям'ю,
або сын часцей бачыць маму па
тэлевізары?
— Ён насамрэч вялікі малайчына.
За шэсць гадоў Гоша ўжо прывык,
што мама вельмі занятая. Мабыць,
таму перад сном крыху больш мяне
абдымае, чым іншыя дзеці, часцей
праяўляе пяшчоту — я ўсведамляю,
што гэта перадусім з-за недахопу
ўвагі. Але, з іншага боку, ён усё разумее. Цяпер у мяне няпросты перыяд, і літаральна за адзін дзень адбылася вельмі істотная пераацэнка
каштоўнасцяў. Заўж ды як быццам
ведаеш і памятаеш, але ў такія моманты асабліва выразна разумееш,
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Як журналісты «елі мыла» ў тэлеэфіры
і правяралі веданне роднай мовы
Удзельнічаць у праграме рэспубліканскага тэлеканала «Беларусь-3»
«Размаўляем па-беларуску» мяне запрасілі не таму, што быццам бы добра
ведаю беларускую мову. Апошняе магло стаць нават перашкодай,
бо праграма створана менавіта для тых, хто яе ведае недасканала
або ўвогуле ніяк, але цікавіцца і вельмі хоча гаварыць. Проста мне
практычна нічога не трэба было растлумачваць — на Гомельскім
абласным тэлебачанні прайшла асноўная частка майго працоўнага жыцця.

што сям'я, дзіця — самае галоўнае і
дарагое ў жыцці. Праца ж — толькі
частка жыцця, далёка не асноўная.
Яе, безумоўна, трэба выконваць добра, але не ахвяраваць дзеля гэтага
бясцэннымі момантамі стасункаў з
блізкімі людзьмі.
— Не ўзнікае жадання махнуць
рукой, маўляў, гары ўсё сінім полымем, буду займацца сям'ёй?
— Раз на тыдзень дакладна. Але,
з іншага боку, калі мяне моцна прыпякае, аналізую, чым займаюцца і
як працуюць іншыя людзі, і пачынаю
любіць сваю працу яшчэ больш. Як
«пе ра за гру зіц ца», пе ра клю чыц ца
з працоўных спраў на дамашнія?
У мяне атрымалася так: паколькі я
вельмі далёка жыву, то машына стала неабходнасцю; дзякуючы гэтаму
штодня з'явілася па 2—2,5 гадзіны
дадатковага часу, за які столькі ўсяго
можна паспець зрабіць — проста неверагодна! Насамрэч калі правільна
размеркаваць стандартны 8-гадзінны
працоўны дзень — менш часу адвесці на перакуры, кава-паўзы, менш папляткарыць з калегамі і больш часу
менавіта працаваць — я вас запэўніваю, усё паспееце.
Гутарыла Вікторыя ЦЕЛЯШУК



P.S. ПРА «ЕЎРАБАЧАННЕ»
— Хоць яшчэ толькі верасень, у артыстычнай тусоўцы ўжо абмяркоўваюць наступны конкурс «Еўрабачанне» — што ды як будзе
сёлета і ці будзе наогул...
— І мне тэлефануюць, расказваюць, што пішуць песні альбо пытаюцца,
ці варта паўдзельнічаць і праспяваць. Я адказваю: «Безумоўна, удзельнічайце!» Дзе яшчэ спяваць, калі вы спецыяльна рыхтуецеся, набываеце
песні, ставіце нумары, як не на такой сцэне? Мне вельмі падабаецца, што
цяпер артысты вельмі сур'ёзна падыходзяць да конкурсу, што кожны год
чымсьці новым здзіўляюць, што адкрываюцца новыя імёны. Безумоўна,
«Еўрабачанне» ніхто не адмяняў, Беларусь у ім удзельнічае. Як толькі
ўзгоднім усе неабходныя дакументы — апублікуем палажэнне і з нецярпеннем будзем чакаць удзельнікаў адбору. І хоць з году ў год многія
сцвярджаюць, што гэты конкурс нікому не цікавы і яго беларусы не глядзяць — асабіста я, ведаючы рэйтынгі «Еўрабачання», рэагую на такія
заявы з усмешкай.

З камандай аднадумцаў таксама пашанцавала: за гульнявы стол са мной сталі
Аляксандр Яўсеенка — загадчык аддзела
гомельскай гарадской газеты «Советский
район», з якім мы калісьці вучыліся ў адной школе, і Тамара Суботка, мая былая
студэнтка, а сёння галоўны рэдактар гарадской газеты «Гомельские ведомости».
Сябры і калегі, адным словам.
Прыадкрыю сакрэт для тых, хто ніколі
не быў на студыі тэлебачання, але вельмі хоча трапіць у кадр. Чорнае
і белае не надзявайце, клетачку-палосачку таксама, бо гэтым
створыце праблемы для аператараў і рэжысёраў. Прычоску
вам зробіць непасрэдна ў студыі
чароўная дзяўчына Галя Хаткоўская. Дарэчы, бліскучую галаву
Сашы Яўсеенкі прыйшлося добра
прыпудрыць — каб не блікавала. Ён крыху бурчаў штосьці пра
сваю «правільную арыентацыю»,
але ўрэшце аддаўся прафесіяналам ТБ.
Вось такімі нафарбаванымі
нас запусцілі ў студыю на запіс
праграмы. Між тым адтуль толькі выйшлі
калегі з іншых выданняў. У іх эмоцый было праз край, але ж мы прыйшлі па сваю
дозу адрэналіну.
Мікрафоны на нас прымацоўвала яркая
бландзінка — гукарэжысёр Наташа Гавароўская-Белянкова. Агульную «карцінку» з
нябачнага для нас боку кантралявала рэжысёр праграмы, сур'ёзная Віка Дубавец.
Мы высвятлялі дробязі, без якіх ніводная
праграма не можа адбыцца: куды глядзець, як стаяць, якой рукой ціснуць кнопку. Працэсам у студыі кіравала вядучая
праграмы — абаяльная Алена Трацэнка.
І тут (для нас упершыню) высветлілася, што тры цудоўныя жанчыны, якія
прыйшлі ў студыю ў якасці нашых саперніц, яшчэ і прафесіяналы нашай агульнай
моўнай справы. Журналісты ўступалі ў
няроўны бой супраць чытачак, а па сумяшчальніцтве — выкладчыц рускай
і беларускай мовы. Адна з іх, Таццяна
Фіцнэр — дацэнт кафедры беларускай
літаратуры Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны. Трэба
сказаць, тут мы ў сваіх сілах моцна засумняваліся. І недарма.
— Мы ствараем шоу ці як? — спытаў
Саша Яўсеенка і прапанаваў назваць каманду журналістаў «Балясы». Выкладчыцы сябе сціпла назвалі «Паляшучкамі» —
бо ўсе родам з глыбінкі Палесся.
Трэба сказаць, першае заданне, як гэта бывае заўсёды, было не проста лёгкім,
а звышлёгкім. Мы займаліся перакладам
з рускай на беларускую слоў: «петух»,
«тыква», «забор», «бусы», «ружьё», «ангел». Выйграваў той, хто хутчэй ціснуў

на вялізную кнопку. У другім конкурсе
каманды перакладалі ўжо словазлучэнні і
сказы. У трэцім конкурсе Алена Трацэнка
прапанавала нам патлумачыць сэнс рэдкаўжывальных беларускіх слоў. Словы
былі сапраўды не самыя штодзённыя:
«цвыркун», «разынкі», «прусак», «ядловец», «камізэлька», «каліва».
І ўсё ж, як вы разумееце, гэта былі
«кветачкі». Бо справа дайшла да фразеалагізмаў і нашага ўмення да месца іх

Падчас запісу праграмы.

ужываць. Тут усе мы «паплылі». Журналістам дастаўся выраз «як мыла з'еўшы».
Фантазія разгулялася, і мы прапанавалі
рускі аналаг «как аршин проглотил». У
ходзе невялічкай дыскусіі прыйшлі да высновы, што лепшым аналагам будзе «с
кислой миной». Пры гэтым сказ, які прыдумаў Саша, выклікаў выбух смеху: «Я
адчуў сябе як мыла з'еўшы, калі пабачыў
лічбы ў квітку па аплаце кватэры». Тым
часам у гульню ўключыўся эксперт —
пісьменнік Святаслаў Крупенька:
— На самой справе, тут размова ідзе
хутчэй не пра мыла, а пра мыльную траву. У ветэрынарных даведніках адзначана, што калі карова з'есць такога «мыла»,
то становіцца вялая і прыгнечаная.
Ну а на апошнім конкурсе ўсе мы заспявалі. Прычым нават тыя, у каго ні слыху няма, ні голасу. Так што даруйце, калі
пачуеце гэтыя спевы ў эфіры. Лепшым
знаўцам літаратуры сярод удзельнікаў
нашай каманды была Тамара Суботка:
яна памятала не толькі вядомыя песні,
але і вершы беларускіх паэтаў. Тым не
менш мы дакладна «затармазілі» на
ўрыўку з паэмы «Курган» Янкі Купалы.
Прызнаюся: мы прайгралі, але ўсё ж
ніхто не палічыў, што час змарнаваны. Хаця б таму, што ў падарунак ад тэлеканала
«Беларусь 3» і выдавецтва «Беларусь»
атрымалі вялізную кнігу «Традыцыйная
мастацкая культура беларусаў». Вось
пачытаем усе 1200 старонак — і будзем
больш дасведчанымі. І тады зноў папросімся ў гульню «Размаўляем па-беларуску».
Ірына АСТАШКЕВІЧ



ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
ТЫДЗЕНЬ
ПАНЯДЗЕЛАК, 22 ВЕРАСНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00,
0.15 Навіны.
7.05, 8.05 Дзелавое жыццё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Зона
Х.
9.10 Галоўны эфір.
10.05 Меладрама «Цячэ рака Волга».
11.00, 13.00, 16.00 90 секунд.
12.10 Дзень у вялікім горадзе.
13.15, 15.25 Меладрама «Калі б я была Царыца...».
15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.
17.20 Нашы.
17.30 Беларуская часінка.
19.20 Арэна.
19.55 Форум.
21.00 Панарама.
21.45 Серыял «След».
23.40 Актуальнае інтэрв'ю.
0.30 Дзень спорту.
0.45 Камедыя «Кіраванне
гневам».

БЕЛАРУСЬ 2
7.00 Раніца.
9.00, 10.05, 21.30 Тэлебарометр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Сашка».
11.00 Кіпень.
11.25 Камедыя «Беражыце
жанчын».
13.50 Дэ тэк тыў «Ма рыя
Верн: Снежныя мары».
15.35 «Соmеdу Батл. Без межаў».
17.50, 23.55 Серыял «Трыццацігадовыя».
18.50 Серыял «Універ».
19.50 Серыял «Фізрук».
20.55 Рэальны свет.
21.25 КЕНО.
21.35 Серыял «Віртуозы».
22.45 Дэтэктыў «Кулінар».
23.50 Хачу ў тэлевізар!

БЕЛАРУСЬ 3
7.20 «Дабраранак».
7.50 «Хачу ўсё ведаць!».

8.00, 12.05, 18.55, 23.35 «Калейдаскоп».
8.10, 22.00 «Дыя@блог
P.S.».
8.40 Сусветнае кіно. «Чачара».
10.20 «Го рад май строў».
Маст. фільм.
11.40 «Старыя казкі». Гісторыя стварэння фільма-казкі
«Горад майстроў».
12.20 «Ку ту заў». Маст.
фільм.
14.05 «Камертон». Актрыса
тэатра і кіно, тэлевядучая, народная артыстка Расіі Марыя
Аронава.
14.30 «Свет прыроды». Заказнік «Гараднянскі мох».
14.55 «Леанард Бернстайн.
Роздум». Дак. фільм.
15.55 Серыял «Атланты і карыятыды».1-я серыя.
16.40 «Калі нараджаўся Новы свет...». Пісьменнік Максім
Лужанін.
17.25, 19.10 «Белыя ночы».
Маст. фільм.
20.45 Калыханка.
21.10 Хіт-парад. «Сто песень
для Беларусі».
22.25 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевіктарына.
22.55 «Подых струн».

БЕЛАРУСЬ 5
8.00, 13.00, 22.10 Тэніс. Турнір
ВТА. Ухань.
12.00 Фактар сілы.
12.30 Футбол. Ліга чэмпіёнаў
УЕФА. Відэачасопіс.
16.45 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Манчэстэр Сіці» — «Чэлсі».
18.40 Час футбола. Прэв'ю.
18.55 Фут бол. Бе ла русбанк — чэмпіянат Беларусі.
БАТЭ (Барысаў) — «Дынама»
(Мінск). (У перапынку і пасля
заканчэння трансляцыі — Час
футбола.)
21.15 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Агляд тура.

20.30 Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 Контуры.
10.00 «Жыць здорава!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15,
21.00 Навіны спорту.
11.10 «Фазэнда».
11.55 Серыял «Вер мне».
13.10 «Модны прыгавор».
14.15 «Сам-насам з усімі».
15.15 «Час пакажа».
16.15 «Рассмяшы коміка».
16.50 «Давай пажэнімся!».
18.20 «Адваротны адлік. «Манеўры 1936-га. Абвінавачваюц ца ге не ра лы...». Фільм
першы.
19.00 «Чакай мяне».
20.00 Час.
21.05 «Справа прынцыпу».
22.15 «Легенды Lіve. «Кіно».
23.00 «Вячэрні Ургант».
23.40 Маст.фільм «Забіраючы жыцці».
1.30 Начныя навіны.

СТБ
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя
добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБспорт».
8.30 «Тыдзень».
9.45 «Чыстая работа».
10.40, 17.30 «Званая вячэра».
11.35 «Сямейныя драмы».
12.35 «Не хлусі мне!».
13.50 «Вялікі горад».
14.30 «Тайны сэнсэю». Відэафільм аб чэмпіянаце свету па
дзюдо.
15.00 «Уявіце сабе».
15.30 «Іншая краіна». «Казахстан. Дзе юрты суседнічаюць
з хмарачосамі».
16.20 «Наша справа».
16.50 «Следакі».
18.30 «Дзіўная справа».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 Маст. фільм «600 кг
золата».
22.10 «Глядзець усім!».
23.00 «Ваенная тайна».

8.10 Маст. фільм «Біч божы».
9.30 Маст. фільм «Барвовы
колер снегападу».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны
(бягучы радок).
12.15 Се ры ял «Ваш гонар».
14.05 Серыял «Тайныя знакі».
15.15 Ток-шоу «Сло ва за
слова».
16.05 Серыял «Круіз».
18.20, 2.45 Серыял «Скліфасоўскі».
21.00 Маст. фільм «Здзелка».
22.40 «Навіны культуры».
23.30 Навіны (бягучы радок).
Галоўная тэма.
0.05 Серыял «Раман імператара».
2.15 Серыял «Спальны раён».

РТР—
БЕЛАРУСЬ
7.00 «Раніца Расіі».
10.55 Надвор'е на тыдзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Весткі.
11.30 «Прамы эфір».
12.55 Серыял «Гаспадыня
майго лёсу».
13.50, 16.50, 19.50, 0.20 Навіны — Беларусь.
14.30 «Пра самае галоўнае».
Ток-шоу.
15.40 «Ад Пампеі да Ісландыі. Хто наступны?».
16.40 «Касманаўтыка».
17.40 Серыял «Сэрца зоркі».
18.40 Серыял «Пакуль станіца спіць».
20.50 «Вечар з Уладзімірам
Салаўёвым».
21.45 Серыял «Земскі доктар. Каханне насуперак».
0.30 Серыял «Жанчыны на
мяжы».

11.55 «Суд прысяжных».
13.20 «Суд прысяжных. Канчатковы вердыкт».
14.30 «Пра ку рор ская праверка».
15.30 «Ядзім дома».
16.35 Дэтэктыў «Іржа».
18.00 «Гаворым і паказваем». Ток-шоу.
20.00 Серыял «Мянтоўскія
войны».
22.00 Анатомія дня.
23.00 Серыял «Шаман».
0.45 Серыял «Глухар. Вяртанне».

8 КАНАЛ
7.00, 12.15, 19.00, 21.00,
23.45 «Надвор'е».
7.05, 16.05 Мультпарад.
7.30 «Сёння клюе».
8.00 Камедыя «Прышэльцы
ў Амерыцы».
9.30, 17.55 Серыял «Каралева Поўдня».
11.00 Трылер «Інтэрв'ю з
вампірам».
12.25 Дак. серыял «Кошак не
любіць нельга».
13.15 Серыял «Кузей Гюней».
15.20, 18.45 «Тэлемагазін».
16.30 «VR-дайджэст».
17.00 Серыял «Чатыры тысячы чатырыста».
19.05 Серыял «Амерыканцы».
20.45 «Вечарніца».
21.05 Баявік «Місія невыканальная-2».
23.15 Се ры ял «Блуд лі вая
Каліфорнія».

ВТБ

6.00, 4.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смяшарыкі».
8.30, 0.00 Скетч-шоу «6 кадраў».
9.00, 13.00, 19.30 Се ры ял
НТБ—БЕЛАРУСЬ «Кухня».
9.30, 13.30, 19.00 Се ры ял
«Аднойчы ў міліцыі».
6.00 «НТБ раніцай».
10.00, 20.00 Серыял «Два
8.05 «Да суда».
9.05, 10.20 Серыял «Вяртан- бацькі і два сыны 2».
11.00, 3.30 «Гульні лёсу».
не Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 12.00 Скетч-шоу «Адна за
АНТ
МIР
ўсіх».
Сёння.
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 5.00 «180 хвілін».
11.30, 17.30 Агляд. Надзвы- 12.30, 23.30 Скетч-шоу «Да16.00, 18.00 (з субцітрамі), 7.45, 23.40 «Беларусь сёння». чайнае здарэнне.
еш моладзь».

14.00, 2.30 Серыял «Метад
Лаўровай».
15.00, 1.45 Серыял «90210:
Новае пакаленне».
16.00 Меладрама «Змярканне. Сага. Зацьменне».
18.30, 0.30 «Лаві момант».
19.00 Серыял «Аднойчы ў
міліцыі».
19.30 Серыял «Кухня».
20.00 Серыял «Два бацькі і
два сыны 2».
21.10 Камедыя «Рэальныя
дзяўчынкі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ваныя».

КУЛЬТУРА
6.00 «Еўраньюс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 Навіны культуры.
9.20, 23.45 Спец пра ект
«УДІКу — 95!». Наглядальнік.
10.15, 23.00 Фільмы Майстэрні Вадзіма Абдрашытава.
11.00 «Твары неба і зямлі».
Дак. фільм.
11.10 «Рыцар аперэты. Рыгор
Ярон». Дак. фільм.
11.50, 0.40 «Цуды жыцця».
Дак. серыял. 1-я серыя.
12.45 «Хаджэнне па пакутах». Маст. фільм.
14.10 Academіa.
14.55 «Эзоп». Дак. фільм.
15.05 «Горад М». Дак. фільм.
15.55 «Суаўтар-жыццё. Барыс
Палявы». Дак. фільм.
16.25 ХХ стагоддзе. Выбраныя сімфоніі. А. Скрабін. Сімфонія №2.
17.15 «Хлеб і голад». Дак.
праект.
18.15 Галоўная роля.
18.30 «Саці. Нясумная класіка...».
19.10 «Правілы жыцця».
19.40 «Доб рай ночы, малыя!».
19.50 «Астравы». Юрый Візбар.
20.30 «Тым часам».
21.15 Да 80-годдзя Алега Басілашвілі. «Пра сяброў-таварышаў, пра час і пра сябе». Дак.
фільм. Частка 1-я.
21.45 Прыступкі цывілізацыі.
«Гісторыя свету». Дак. серыял. 1-я серыя.
1.35 Pro memorіa. «Лютэцыя
Дэмарэ».

НАСТАЛЬГIЯ
5.00 «Тэатральны канцэрт».
1986 год.
6.10 Капітал-шоу «Поле цудаў». 1992 год.
6.50 «Поры года. Восеньскі
вер ні саж». Фільм-кан цэрт.
1984 год.
8.00 Дак. фільм «Служэнне
народу».
8.30, 22.40 Канцэрт замежнай эстрады.
8.55 Камедыя «...А чалавек
іграе на трубе».
10.05 «Песня-75».
11.00 «Анш лаг! Анш лаг!».
1989 год.
12.20 Канцэрт Барыса Грабеншчыкова і гурта «Акварыум». 1993 год.
13.30 Тэлеспектакль «Дэфіцыт на Мазаева». 1979 год.
14.25 «Джэм». Хард-рокшоу. 1993 год.
15.00 «Па той бок рампы».
1991 год.
15.50 «Шэсць песень на біс».
Гран-пры. 1996 год.
17.00 «Кліч джунгляў». 1993
год.
17.40 «Песні Яўгена Пцічкіна». 1981 год.
18.35 Маст. фільм «Тры вясёлыя змены». 1-я серыя.
19.45 «Прэс-экспрэс» ад 8
ліпеня 1993 года.
20.00, 2.00 «Мінулы час».
21.00 «На ро д жа ныя ў
СССР».
22.00 «Рок-н-рол ТБ». 1992
год.
23.00 «Міжнародная панарама». 1979 год.
23.50 «Ра ніш няя пош та».
1986 год.
0.25 Тэлефільм «Следства
вядуць ЗнаТаКі».
1.30 Музычны фільм «Песню друж бы за пя вае моладзь». 1977 год.
3.00 «Колба часу».
4.00 «Кінапанарама». Фрагменты выпускаў 1968/69 гг.

лы жах з трамп лі на. Лет ні
Гран-пры.
12.30, 17.00 Веславанне на
байдарках і каноэ. Чэмпіянат
свету.
13.45, 21.45 WАTTS.
18.00 Аll Sроrts.
18.30, 0.45 Футбол. Еўрагалы.
20.15 Дартс. Адкрыты чэмпіянат Вялікабрытаніі.
22.00 Пра рэслінг.
23.30 Конны спорт. Скачкі.
23.45 Баявыя майстэрствы.

16.55 «Шчы рая раз мо ва з
Аленай Дзмітрыевай».
20.45 «Тут нехта ёсць». Серыял.
21.45, 2.05 «Курсанты». Серыял.
23.30 «Быць ча ла ве кам».
Серыял.
0.30 «Ча со ва да ступ ны».
Максім Нікулін.
1.25 «Без падману».

TБ1000
5.00, 10.50 Драма «Прах Ан-

КАМЕДЫЯ жэлы».
5.00, 9.05, 13.30 Се ры ял
«Старыя перцы».
6.00 Камедыя «Мая любімая
брунэтка».
7.30 Ка ме дыя «Пра ва дыр
разнаскурых».
10.05 Камедыя «Новы хлопец маёй мамы».
11.45 Камедыя «Містар Магу».
14.30 Ка ме дыя «У джа зе
толькі дзяўчаты».
16.30, 21.00 Серыял «Прападобны».
17.30 Камедыя «Канікулы ў
Грэцыі. Усё ўключана».
19.20 Камедыя «Будзьце як
дома».
22.10 Прыгоды «Ас з асаў».
23.55 Скетчком «Паміж намі».
0.15 Камедыя «Рымскія прыгоды».
2.05 Серыял «Сваты 3».
3.00 Ме лад ра ма «Звыч ка
жаніцца».

ТБ3

6.00 М/ф.
8.05, 18.55, 2.50 «Цудоўнае
стагоддзе». Серыял.
9.45 «Паненка і кулінар».
10.20, 4.25 «Па справах няпоўнагадовых». Дак. серыял.
12.05, 17.55 «Справа Астахава». Дак. серыял.
13.00 «Свая праўда».
ЕURОSРОRT 13.55 «Жонка. Гісторыя кахання». Наталля Басоўская.
9.30, 14.00, 19.15 Спідвей. 15.15 «Сто пытанняў даросЧэмпіянат Еўропы.
ламу». Ірына Радніна.
10.45 Аў та- і мотаспорт.
16.00, 22.40 «Зорныя гіс то11.00, 15.30, 1.30 Скачкі на рыі». Дак. серыял.

6.30, 12.30 Займальная навука.
7.00 Зрабі або памры.
7.30, 19.00 Навуковыя недарэчнасці.
8.00, 13.00 Апакаліпсіс: Першая сусветная вайна.
9.00, 14.00 Апакаліпсіс: Другая сусветная вайна.
10.00 Мегазаводы.
11.00 Скарбашукальнікі.
15.00 Тайны гуансійскіх пячор.
16.00 Са мыя не бяс печ ныя
жывёлы.
17.00 Сакрэтная атака Гітлера на Амерыку.
18.00 Машыны: разабраць і
прадаць.
20.00, 0.00, 3.00 Паветраныя
асы вайны.
21.00, 1.00, 4.00 Вялікія рэйды Дру гой су свет най вайны.
22.00 Кос мас: Пра сто ра і
час.
23.00 Расследаванні авіякатастроф.
2.00 Хто патапіў «Бісмарк».

7.30 Ка ме дыя «Тай ны
знак».
9.20, 15.30 Драма «Я спакусіў Эндзі Уорхала».
13.20 Драма «Дзівосная прыхільнасць».
17.00 Дэтэктыў «Начны цягнік да Лісабона».
19.00 Драма «Усё самае лепшае».
20.40 Трылер «Жанчына ў
чорным».
22.20 Меладрама «Настрой
індыга».
0.55 Меладрама «Нешта ноDISСОVЕRУ
венькае».
2.40 Ба я вік «Ча ла век-па7.00, 9.35 Залатая ліхаманвук 3».
ка.
TБ1000
7.50 Акулы аў татаргоў з ДаРУСКАЕ КІНО
ласа.
5.20 Дэтэк тыў «Падвойная 8.40, 13.15, 20.35 Як гэ та
ўстроена?
пастка».
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ7.45 Камедыя «Самка».
9.20 Камедыя «Наша Russіa. та зроблена?
10.30, 5.10 Што бы ло даЯйкі Лёсу».
11.00 Прыгоды «Два капіта- лей?
11.25, 16.25 Каралі аўкцыёны».
12.50 Пры го ды «Вяр тан не наў.
муш ке цё раў, або Скар бы 12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Хуткія і гучныя.
кардынала Мазарыні».
15.05, 6.05 Махінатары.
15.30 Драма «Арэлі».
16.00 Пятая перадача.
17.10 Драма «Адмірал».
17.20 Паўстанне машын.
19.20 Драма «Духless».
18.15 Скрозь кратовую на21.15 Драма «Забава».
ру.
22.55 Драма «Выгнанне».
1.30 Ка ме дыя «Двай ная 19.10 Навука магіі.
21.00 Выжыць разам.
страта».
3.35 Драма «Салодкая жан- 22.00 Вы жы ван не без купюр.
чына».
23.00 Рачныя монстры.
NАTIОNАL 1.50 Сапраўдныя аферысты.
GЕОGRАРHIС 2.40 Маланкавыя катастро5.00 Не па ра жаль ныя кан- фы.
3.05 Паляўнічыя на рэліквіі —
струкцыі.
6.00, 12.00 Гульні розуму.
ламбард.

