
6.00, 4.30 “PLAY”.
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.00, 0.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
9.00, 13.00, 19.30 Се ры ял 
«Кух ня».
9.30, 13.30, 19.00 Се ры ял 
«Ад ной чы ў мі лі цыі».
10.00, 20.00 Се ры ял «Ва ро-
ні ны».
11.00, 3.30 Дак. фільм «Гуль ні 
лё су».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
12.30, 23.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.00, 2.30 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
15.00, 1.45 Се ры ял «90210: 
но вае па ка лен не».
16.00 Ме лад ра ма «Зра бі 
крок».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ме лад ра ма «Зра бі 
крок: ла ві мо мант».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва-
ныя».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.55 «На гля даль нік».
10.15 Се ры ял «Рас сле да ван-
ні ка мі са ра Мег рэ».
11.05, 19.10 «Пра ві лы жыц-
ця».
11.30 «Ра сія, лю боў мая!»
12.00 Дак. фільм «Ка лыс ка 
ба гоў».
12.50 Маст. фільм «Ні ко ла 
Па га ні ні».
14.10 Academіa.
14.55 «Аб са лют ны слых».
15.35 Дак. фільм «Пісь мё ны. 
Мі ка лай і Свя та слаў Рэ ры хі».
16.15 Ва ле рый Гер гі еў і Лон-
дан скі сім фа ніч ны ар кестр. 
К. Шы ма ноў скі. Сім фо нія №4 
Concertante і Кан цэрт №2 для 
скрып кі з ар кест рам.
17.05 Дак. фільм «Аб уль ка сім 
Фір до у сі».
17.15 Дак. се ры ял «Гіс то рыя 
кі на на чаль ні каў, або Бу даў ні-

кі і пе ра бу доў шчы кі. 90-я га-
ды».
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 Дак. фільм «Аляк сандр 
Та ма нян. Два жыц ці ар хі тэк-
та ра».
19.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
19.50 «Хто мы?». «Пер шая су-
свет ная».
20.20 Дак. фільм «Дэ від Лі вінг-
стан».

20.30 «Куль тур ная рэ ва лю-
цыя».
21.15 Дак. фільм «На ра джэн-
не цы ві лі за цыі мая».
22.10 Дак. се ры ял «Ад люст ра-
ва ны час».
23.00 Маст. фільм «Фран-
цыя, 1788 1/2».

5.00 «Яло вая суб ма ры на»: 
«Гіс то рыя рус ка га ро ка». 2005 
год.
6.05 «Кан цэрт са вец кай пес-
ні». 1970 год.
6.40 Маст. фільм «Быў са-
праўд ным тру ба чом».
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мі ну-
лы час».
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «На ро-
джа ныя ў СССР».
10.00, 4.00 «Да 70-год дзя 
Нэль са на Ман дэ лы». Кан цэрт 
на ста ды ё не «Уэмб лі». 1988 
год.
11.05 Дак. фільм «Су стрэ чы 
ва Уран гоі».
11.40 Фільм-кан цэрт «Ра дасць 
— гэ та пес ня».

12.40, 18.40 Маст. фільм «Вя-
лі кі бурш тын».
16.00 «Во, жыц цё да вя ло!». 
1994 год.
17.00 Дак. фільм «Пра мыс ло-
вы шпі я наж».
17.30 М/ф «Пер шыя су стрэ-
чы».
17.50 Кан цэрт на род на га ар-
тыс та СССР Мус лі ма Ма га ма-
е ва. 1985 год.
22.00 «Тэ ма». 1992 год.
22.45 Кан цэрт «Удва іх з ар-
кест рам».
23.00 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1989 год.
23.50 Кан цэрт «Бе лыя но чы».
0.35 Маст. фільм «Тры не па-
год ныя дні».

9.30, 14.00, 1.00 Тэ ніс. Тур нір 
WTA.
10.45 Ве ла спорт. Тур Лам бар-
дыі.
12.00 Сну кер. Еў ра пей скі тур. 
Фі нал.
13.00 WATTS.
22.45 Бай цоў скі клуб.
0.00 Ба я выя май стэр ствы.

5.00, 9.00, 2.05 Се ры ял «Тат-
ка».
6.00 Ка ме дыя «Гэ та зда ры ла-
ся на лес ві цы».
7.30 Ка ме дыя «Сюр прыз».
10.00 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра!».
11.45 Ка ме дыя «Ня ўдач нік 
Аль фрэд, або Пас ля даж джу... 
дрэн нае на двор'е».
13.30, 16.30, 21.00 Се ры ял 
«Вя лі кая шко ла».
14.30 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра 2. Ста рыя звыч кі».
16.15, 19.00 Скетч ком «Па між 
на мі».
17.30 Ка ме дыя «За ну да».
19.20 Мю зікл «Двай ныя не-
пры ем нас ці».
22.10 Ка ме дыя «Па цу чы ныя 
скач кі».
0.10 Ка ме дыя «Сінг-Сінг».
3.00 Ка ме дыя «Зой мем ся лю-
боўю».

6.00 М/ф.
7.55, 14.30 «Док тар І...».
8.25, 18.50, 2.05 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
10.00, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.45, 17.55, 1.15 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
12.40, 16.55 «Шчы рая гу тар-
ка».
13.35, 20.40 Се ры ял «Тут 
хтось ці ёсць».
15.00, 0.30 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
16.00, 22.30, 3.35 «Зор ныя гіс-
то рыі».
23.30 Се ры ял «Быць ча ла ве-
кам».

5.00, 11.10 Ба я вік «Дзі кая ра-
ка».
7.20 Ка ме дыя «Ві хор».
9.20 Ка ме дыя «СМСу аль-
насць».
13.20 Тры лер «Па ляў ні чы на 
за бой цаў».
15.15 Тры лер «Тор маз».
17.00 Жа хі «Эк стра сэнс».
19.00 Фан тас ты ка «Мі сія «Се-
рэ ні ці».
21.05 Жа хі «Жан чы на ў чор-
ным».
22.50 Ка ме дыя «Паст ка для 
ня вес ты».
0.25 Дра ма «Ро зум і па чуц-
ці».
2.45 Дра ма «Олі вер Твіст».

5.20 Дра ма «Юнац тва Пят-
ра».
7.45 Дра ма «Апош няя рэ пра-
дук цыя».
11.30 Фан тас ты ка «Цяж ка 
быць бо гам».
13.50 Ка ме дыя «Ад на клас ні кі.
ru: НаCLІCKай уда чу».
15.40 Ме лад ра ма «Вы клю чэн-
не з пра віл».
17.40 Ка ме дыя «Пра што маў-
чаць дзяў ча ты».
19.20 Ба я вік «Бры га да: Спад-
чын нік».

21.10 Дра ма «Сам нам бу ла».
22.40 Дра ма «Ту ман».
1.20 Дэ тэк тыў «Двай ная паст-
ка».
3.40 Ка ме дыя «Рэ аль ны та-
та».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 12.00 Гуль ні ро зу му.
6.30, 12.30 Гуль ня ў ліч бы.
7.00 Зра бі або па мры.
7.30 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.
8.00, 11.00, 13.00 Зо ла та Юка-
на.
9.00, 14.00 Дзі кая бу доў ля.
10.00 Аў та-SOS.
15.00 Ляс ное цар ства.
16.00 Дзі кая пры ро да Аме-
ры кі.
17.00, 2.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
19.00, 22.00 Па яды нак не пе-
ра мож ных.
20.00, 0.00, 3.00 Дзі кі ту нец.
21.00 1.00, 4.00 Эк стрэ маль-
ныя да след чы кі.
23.00 Гра ні ца.

7.00, 9.35 За ла тая лі ха ман ка.
7.50 Ка лек цы я не ры аў то.
8.40, 13.15, 20.35 Як гэ та 
ўстро е на?
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
10.30, 5.10 Скрозь кра то вую 
на ру.
11.25, 16.25, 18.15 Га раж нае 
зо ла та.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Аў та льян цы.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20 Ба гаж ныя вой ны.
19.10 Скла ды: біт ва ў Ка на-
дзе.
21.00 Смя рот ны ўлоў.
22.00 Сі бір ская ру лет ка.
23.00 Ге роі ся род нас.
0.00, 3.05 Лік ві да тар.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

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, 
0.50 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.15 Зо на Х.
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Паў-
ла на Дзень па мя ці апост ала і 
еван ге ліс та Іа а на Ба га сло ва.
9.10, 21.45 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.05 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Жыц цё на но ва».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
13.15, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-2».
14.05 Се ры ял «Та кое звы чай-
нае жыц цё».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.20 Се ры ял «Ма ша ў 
за ко не!».
17.30 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.30 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
23.40 Ве чар цяж ка га дня.
1.10 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 0.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Са шка».
10.15 Бе ла рус кая кух ня.
10.50, 0.15 Ба я вік «Ку лі-
нар-2».
12.05 Се ры ял «Вір ту о зы».
13.15 Кі пень.
13.35, 18.50 Се ры ял «Уні-
вер».
15.45 Ток-шоу «Пе ра за груз-
ка».
17.50, 1.35 Ме лад ра ма «Трыц-
ца ці га до выя».
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.30, 23.40 Час фут бо ла. 
Прэв'ю.
21.40 Фут бол. Еў ра-2016. Ад-
бо рач ны матч. Бе ла русь — 
Укра і на.
1.10 Фут бол. Еў ра-2016. Ква-
лі фі ка цыя.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!»
8.00, 13.25, 18.45, 23.30 «Ка-
лей да скоп».
8.15 «Ваш сын і брат». Маст. 
фільм.
9.40, 22.40 «СССР — му зы ка 
пад за ба ро най». Гурт «Машина 
времени».
10.10 «Бал тый скае не ба». 
Маст. фільм. 1-я і 2-я се рыі.
13.00, 23.05 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці за слу жа най 
ар тыст кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Тац ця ны Аляк се е вай.
13.40 Кан цэрт Дзяр жаў на га 
ка мер на га ар кест ра Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і на род на га ар тыс та 
Ра сіі Фрыд ры ха Ліп са.
15.10 «На пе рад у мі ну лае».
15.35 «Эпо ха». Еў фра сін ня По-
лац кая.
16.35 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма.
17.10 «Рос чырк ча су». Му зей 
чы гу нач най тэх ні кі пад ад кры-
тым не бам у Ба ра на ві чах.
17.30 «Во чы ва ды. Ігар Шкля-
рэў скі». Дак. фільм.
18.00 «На ша спад чы на». По яс 
ка ра ля Стэ фа нія Ба то рыя.
18.15 «Шчас це бе раг чы». 
А. Ма ка ё нак.
19.05 «Дзядзь ка Ва ня». Маст. 
фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.00 «Ге не рал». Маст. 
фільм.

7.45, 13.55 Спар тыў ная гім нас-
ты ка. Чэм пі я нат све ту.
10.25 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Чыр во ныя Кры лы» (Ра-
сія) — «Нім бург» (Чэ хія).
12.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Ёке рыт» (Фін лян-
дыя).
17.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
17.25 Авер тайм.
17.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. «Го мель» — «Нё ман» 
(Грод на).

20.25 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«БГК ім. Мяш ко ва» (Бе ла русь) 
— «Кіль» (Гер ма нія).
22.05 Фут бол. ЧЕ-2016. Ква-
лі фі ка цыя. Ан лайн гуль ня во га 
дня.
23.45 Фут бол. ЧЕ-2016. Ква-
лі фі ка цыя. Бе ла русь — Укра-
і на.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 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 «Жыць здо ра ва!».
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.55 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
13.10 «Мод ны пры га вор».
14.15 «Сам-на сам з усі мі».
15.15, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Зай цаў+1».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Дом з лі ле я-
мі».
23.15 «Ежа, да ро га, рок-н-
рол».
0.05 Маст. фільм «Го рад анё-
лаў».
2.05 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».
9.00, 13.50, 20.15 «Га ра ды, якія 
спя ва юць». Дзён нік. Ві цеб ская 
воб ласць.
9.05 «Вя лі кія тай ны»: «Якія бя-
гуць у ня бё сы».
10.05 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».

13.55 Маст. фільм «Мі ну лай 
ноч чу ў Нью-Ёр ку».
15.35 «Та таль ная рас пра да-
жа».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Вя лі кія тай ны»: «Грыб-
ныя пры шэль цы».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.20 Маст. фільм «Ка ра-
бель-пры від».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Тай ны све ту».
0.00 «Аў та па на ра ма».
0.20 Се ры ял «Вод бліс кі». За-
ключ ныя се рыі.

5.00 «180 хві лін».
7.45 «Ды яс па ры».
8.10, 0.05 Маст. фільм «Су-
стрэ нем ся ка ля фан та на».
9.30 Маст. фільм «Лі са Алі-
са».
11.10 Дак. се ры ял «У све це 
пры га жос ці».
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 На ві-
ны (бя гу чы ра док).
12.15 Се ры ял «Суд».
14.05, 1.30 Се ры ял «Тай ныя 
зна кі».
15.15, 22.40 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.05 Се ры ял «Так сіст ка-2».
18.20, 2.30 Се ры ял «Склі фа-
соў скі».
21.00 Маст. фільм «Ле дзя ная 
страсць».
23.40 «Зла чын ства і па ка ран-
не».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 0.05 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.40 «Тэ ры то рыя стра ху».
16.40 «Фак ты».
17.40 Се ры ял «Сэр ца зор кі».
18.40 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
20.50 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».

22.15 Се ры ял «Во дар шып шы-
ны».
0.15 «Ды яг наз на міль ён. Зда-
роўе для абра ных».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Да су да».
9.05, 10.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.30, 17.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
11.55, 13.20 «Суд пры сяж-
ных».
14.30 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
15.30 «Спра ва гус ту».
16.35 Дэ тэк тыў «Ір жа».
18.00 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
20.00 Се ры ял «Кар паў. Се зон 
трэ ці».
22.00 Ана то мія дня.
23.00 Се ры ял «Бра та ны».

7.00, 12.25, 19.05, 21.00, 23.40 
«На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30, 19.10 Се ры ял «Па-
дзея».
9.00 «Кі на блак нот».
9.15, 17.55 Се ры ял «Кры зіс».
10.05 «TUT BY прад стаў ляе».
10.30 Ка ме дыя «Зна ём ства з 
Фа ке ра мі».
12.30 Дак. се ры ял «Рач ныя 
мон стры».
13.20 Се ры ял «Ку зей Гю-
ней».
15.20 «Тэ ле ма га зін».
16.30 «Тваё зда роўе». «Цук ро-
вы дыя бет».
16.50 Се ры ял «Ча ты ры ты ся-
чы ча ты рыс та».
17.45 «На ві ны».
18.50 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.15 Тры лер «Дзі ця ча ла ве-
чае».
23.10 Се ры ял «Блуд лі вая Ка-
лі фор нія».
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АНА ТО МІЯ
Ў НА ТУ РЫ 
У МІНСК ПРЫ Е ДЗЕ 

ЗНА КА МІ ТАЯ ВЫ СТА ВА 
«ТАЙ НЫ ЦЕ ЛА.

СУ СВЕТ ЗНУТ РЫ» 

Ство ра на яна бы ла 7 га доў та-
му ў ЗША, а за час па да рож жа па 
роз ных кра і нах яе на ве да лі звыш 
30 міль ё наў ча ла век. Ад мет насць 
вы ста вы пе рад усім у тым, што экс-
па на ты «Тай наў це ла» — гэ та ка ля 
200 рэ аль ных ча ла ве чых це лаў і 
ор га наў, завяшчаных у свой час 
для навуковых мэтаў і апра ца ва-
ных спе цы яль ным чы нам з да па-
мо гай су час най тэх на ло гіі — па-
лі мер най плас ты на цыі. Сут насць 
ме та ду ў тым, што ўсе вад ка сці 
ар га ніз ма за мя ня юц ца сі лі ко нам. 
Гэ та да зва ляе за ха ваць струк ту ру 
на ват са мых тон кіх тка нак, а на-
вед ні кам — уба чыць на свае во чы 
тое, што звы чай на ба чаць толь кі 
ме ды кі і на ву коў цы. Экс па на ты 
су пра ва джа юц ца ін фар ма цый ны-
мі стэн да мі аб гіс то рыі раз віц ця 
ана то міі і ра бо це роз ных ор га наў 
і сіс тэм ча ла ве ча га це ла.

Як пад крэс лі вае ства раль нік вы-
ста вы Хай дзі Пін чэл, «сут насць не 
ў тым, каб па ка зы таць са бе нер вы, 
а ў тым, каб рас па вес ці, як пра-
цуе наш ар га нізм: як мы ды ха ем, 
ру ха ем ся, хар чу ем ся. Гэ та аду ка-
цый ная мі сія, важ ная аб са лют на 
для кож на га. Бо толь кі вы ву чыў шы 
сваё це ла, мы змо жам лепш кла па-
ціц ца аб ім, а зна чыць, зра біць сваё 
жыц цё больш зда ро вым, доў гім і 
шчас лі вым».

У Мін ску вы ста ва, раз лі ча ная 
на са мую шы ро кую аў ды то рыю, ад 
школь ні каў да пен сі я не раў, ад кры-
ец ца 3 каст рыч ні ка ў па мяш кан ні 
ве ла дро ма спар тыў на-ві до вішч на га 
комп лек су «Мінск-Арэ на». Ува ход-
ныя бі ле ты каш ту юць ад 130 ты сяч 
да 195 ты сяч руб лёў, пры чым па 
буд нях для на вед валь ні каў дзей ні-
ча юць зніж кі да 20%. А пры пра вя-
дзен ні, на прык лад, вы яз но га ўро ка 
па ана то міі гру пы ад 10 на ву чэн цаў 
змо гуць на быць бі ле ты па 80 ты-
сяч руб лёў (на стаў нік пра хо дзіць 
бяс плат на).

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Шчас лі вы
кві ток 

У Ві цеб скім аб лас ным края-
знаў чым му зеі мож на ўба чыць 
больш за 500 рэд кіх ла та рэ ек. 
Са мыя ўні каль ныя квіт кі 1920-х 
га доў.

— Ся род экс па на таў — квіт кі 
ла та рэі та ва рыст ва Аса авія хі ма, 
ДТСА АФ, Усе са юз най мас тац кай 
ла та рэі СССР, Між на род най рэ ча-
вай ла та рэі са лі дар нас ці жур на ліс-
таў і ін шыя. А ў гу берн скім Ві цеб ску 
бы лі па пу ляр ны даб ра чын ныя ла та-
рэі. У на шы дні ў ла та рэй ным ру-
ху Бе ла ру сі на зі ра ец ца са праўд ны 
бум: за рэ гіст ра ва на ка ля 47 ла та-
рэй, з іх 37 дзейс ныя (16 — рэс пуб-
лі кан скіх, 21 — мяс цо вая). Вы ста ва 
бу дзе пра ца ваць да 23 каст рыч ні ка, 
пры мер ка ва на яна да 15-й га да ві ны 
РУП «Бе ла рус кія ла та рэі» ад дзе ла 
па Ві цеб скай воб лас ці». — па ве да-
мі лі «Звяз дзе» ў му зеі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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