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6.00, 4.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 17.00, 0.30 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 20.00 Се ры ял « Апош ні з 
Ма гі кян 3».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ан жа лі-
ка».
11.00, 18.00 Се ры ял «Кух ня».
12.00 Пры го ды «Май стэр ства 
па да рож ні чаць».
14.05, 23.15, 2.30 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
14.30, 17.30 «Ла ві мо мант».
15.00 Се ры ял «90210: Но вае 
па ка лен не».
16.00, 3.00 «Маё вя сел ле леп-
шае!».
21.10 Ме лад ра ма «Па той бок».
0.00 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва ныя».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
10.15 «На гля даль нік».
11.15 «Рас сле да ван ні ка мі са ра 
Мег рэ». Се ры ял.
12.10, 20.10 «Пра ві лы жыц ця».
12.35 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».
12.50 «Эр мі таж-250».
13.20 Дзень поў на га вы зва-
лен ня Ле нін гра да ад бла ка ды. 
«Бла ка да... ка лі вы леч вае толь-
кі спа чу ван не». Дак. фільм. Рэ-
жы сёр Г. Ілуг дзін.
14.05, 1.55 «Пе цяр бург скія тай-
ны». Се ры ял.
15.10 «Жы веш у та кім клі ма-
це».
15.40 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...».
16.20 «Ва дзім Фі сон. Ча ла век 
з не аб ме жа ва ны мі маг чы мас-
ця мі». Дак. фільм.
17.05 «Ма на ло гі вя лі ка га Ду ні». 
Дак. се ры ял. Фільм 1-ы.
17.30 Вы бра ныя сім фо ніі Бет хо-
ве на. Сім фо нія № 4.
18.10 «Па лі глот». Пар ту галь-
ская з ну ля за 16 га дзін! № 10.
19.15 Га лоў ная ро ля.
19.30 Штуч ны ад бор.
20.40 «Доб рай но чы, ма лыя!».
20.50 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Біт ва з бес смя рот ным».
21.20 «Гуль ня ў бі сер». «Ар-

кадзь і Ба рыс Стру гац кія. «Цяж-
ка быць Бо гам».
22.00 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Апош ні маг. Іса ак Нью тан». 
Дак. фільм.
22.55 «Вы кру та сы Га ры Бар дзі-
на». Фільм 1-ы.
23.20 «Тры Ме ло дыі». М/ф.
0.00 «Бяс кон цы свет». Маст. 
фільм. 1-я се рыя.
1.35 І. Штра ус. Не толь кі валь-
сы.
2.50 «Эзоп». Дак. фільм.

6.00 Дак. фільм «Ула дзі мір Вы-
соц кі. Ма на лог».
7.00 «Ні хві лі ны спа кою...». 
Твор чы ве чар кам па зі та ра Вя-
ча сла ва Да бры ні на. 1990 год.
8.50 Ка пі тал-шоу «По ле цу даў». 
1991 год.
9.35 Фільм-кан цэрт «20 хві лін з 
«Пес ня ра мі». 1980 год.
10.00 Маст. фільм «Фі зі кі».
11.40, 13.30, 3.35 Кан цэрт за-
меж най эст ра ды.
12.00 «Да 16 і ста рэй шым». 
1989 год.
13.10 М/ф «За піс кі Пі ра та».
13.50 «Ча ты ры су стрэ чы з Ула-
дзі мі рам Вы соц кім». 1-я су стрэ-
ча: «Ста рон кі бія гра фіі». 1987 
год.
15.00, 21.00 «Час».
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
17.00, 23.00 «Пес ня-84».
18.00 «Су стрэ чы для вас. Ва-
сіль Ак сё наў». Су стрэ ча з пісь-
мен ні кам пас ля яго тры нац ца ці-
га до вай эміг ра цыі ў ЗША.
18.50 «Пра гра ма А». 1989 год. 
1-я част ка.
19.35 «Ак ту аль ны рэ пар таж». 
Усе са юз ны рэ фе рэн дум 17 са-
ка ві ка 1991 го да.
19.55 «Ча ты ры су стрэ чы з Ула-
дзі мі рам Вы соц кім». 2-я су стрэ-
ча: «Вы соц кі — ар тыст тэ ат ра». 
1987 год.
0.00 «Ра ніш няя пош та». 1988 
год.
0.45 «Па куль усе до ма». 1992 
год.
1.15 «Кан цэрт у го нар Ар тыс-
та». Юбі лей ны ве чар на род на га 
ар тыс та СССР А. Рай кі на. 1987 
год.
3.00 «Што ска за на, тое ска за-
на...». Спя вае Юрый Ло за. 1991 
год.

4.00 Тэ ле спек такль «Уся го не-
каль кі слоў у го нар спа да ра дэ 
Маль е ра». 1973 год.

3.00, 5.00, 11.30, 18.30, 0.45 Тэ-
ніс. Тур нір Вя лі ка га шле ма. Ад-
кры тае пер шын ство Аў стра ліі.
15.00, 0.00, 2.30 Тэ ніс. Гейм, 
Сэт і Матс.
15.30 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
16.00 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Уні вер сі я да. Муж чы ны.
17.45 Бія тлон. Уні вер сі я да.
19.30, 23.45 Зі мо выя ві ды спор-
ту. Скі-пас.
19.45, 23.00 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
20.45 Фут бол. Ку бак аф ры кан-
скіх на цый.
0.30 Аў та- і мо та спорт.

6.00, 3.10 Се ры ял «Маё вя лі кае 
ар мян скае вя сел ле».
6.50 Ка ме дыя «Не вы ні шчаль ны 
шпі ён».
8.05, 12.25, 14.10, 17.00, 19.45, 
22.45, 0.45, 2.50, 5.40 Скетч ком 
«Па між на мі».
8.25 Ка ме дыя «Тай мшар».
10.00, 14.30, 17.30, 22.00 Се ры-
ял «Бы лыя».
10.45 Ка ме дыя «Сверб сё ма га 
го да».
12.45 Ка ме дыя «Ня ўда члі-
выя».
15.20 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Свя ты Яну а рый».
18.20 Дэ тэк тыў «Су тэ нёр».
20.20 Ка ме дыя «Не ўпа пад».
23.10 Ка ме дыя «Пры го ды нянь-
кі».
1.15 Ка ме дыя «Дзей ні чай, сяст-
ра 2. Ста рыя звыч кі».
4.05 Ка ме дыя «Дзей ні чай, сяст-
ра!».

6.00 М/ф.
7.45, 14.10 «Док тар І...».
8.15, 18.45, 1.45 Се ры ял «Ка-
хан не і па ка ран не».
9.45, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.30, 17.50 Дак. се ры ял «Спра-
ва Аста ха ва».
12.25, 16.25 «Шчы рая раз мо-
ва».

13.20 Се ры ял «Аў ро ра».
14.40, 0.10 Се ры ял «Ка мен-
ская».
15.30, 22.30, 3.10 «Зор ныя гіс-
то рыі».
17.20, 4.00 «Прос тыя скла да-
нас ці».
20.25 Се ры ял «Ган на Гер ман».
21.30, 0.55 «Бры га да». Се ры-
ял.
23.25 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

6.00 Ка ме дыя «Дзе ці сек су не 
пе ра шко да».
8.15 Ка ме дыя «1+1».
10.15 Ме лад ра ма «Тры стан і 
Ізоль да».
12.30 Дра ма «Ма шы на Джэйн 
Мэнс філд».
14.45 Ка ме дыя «Міль ён для 
чай ні каў».
16.45 Дра ма «Яз мін».
18.30 Ме лад ра ма «Бяс пе ка не 
га ран ту ец ца».
20.00 Дра ма «Мес ца пад сос-
на мі».
22.30 Дра ма «Раз ня».
0.00 Ка ме дыя «Два дні ў Нью-
Ёр ку».
1.45 Дра ма «Ро зум і па чуц ці».
4.00 Дра ма «Ка лі ты ў апош ні 
раз ба чыў свай го баць ку?».

6.20 Ме лад ра ма «Ад на клас ні-
кі».
7.50 Ка ме дыя «Ад но ка хан не 
на міль ён».
9.40 Пры го ды «Ры жык у За люс-
тар коўі».
11.50 Мю зікл «Са ла мя ны ка пя-
лю шык».
14.20 Ка ме дыя «Свя та Неп ту-
на».
15.10 Ка ме дыя «Ад на клас ні кі.
ru: НаCLІCKай уда чу».
17.00 Пры го ды «Джунг лі».
18.30 Дра ма «Ня бес ны суд. 
Пра цяг».
20.20 Дра ма «Ня бес ны суд. 
Пра цяг».
22.10 Ка ме дыя «Піс та лет Стра-
ды ва ры».
23.50 Ка ме дыя «Пер цы».
1.30 Тра гі ка ме дыя «Май стэр-
ства жыць у Адэ се».
3.30 Дэ тэк тыў «Лёс рэ зі дэн-
та».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.43 Гуль ні ро зу му.
7.07 Зай маль ная на ву ка.
7.28, 13.27 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
7.52, 12.41 Зра бі або па мры.
8.13 Апа ка ліп сіс: Дру гая су свет-
ная вай на.
9.42, 14.12, 19.29 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.
10.27, 14.57, 20.15 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф.
11.11 Ме га за во ды.
11.56 Цяж кае зо ла та Аляс кі.
15.43 Як змей мар скі.
16.28 Па сля дах мі фіч ных па-
чва раў.
17.13 Вы кра дан не ме ся цо ва га 
кам ня.
17.59, 3.02 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.44 Скар ба шу каль ні кі.
21.00, 0.47, 3.46 Па пу ляр ная 
на ву ка.
21.45, 1.32, 4.30, 5.15 Кі ра ван не 
на тоў пам.
23.16 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла.
0.01, 2.17 Рэ аль нае па ра нар-
маль нае.
0.47 Па пу ляр ная на ву ка.

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэ та 
зроб ле на?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэ та 
ўстро е на?
8.50, 11.20 Што бы ло да лей?
9.40, 13.50, 22.10 Хут кія і гуч-
ныя.
12.10, 18.00 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
13.00, 7.05 Эд Ста форд: го лае 
вы жы ван не.
14.40, 6.05 Скрыў лен не ча су.
16.20, 4.25 Кла сі ка з Паўд нё-
ва г а пля жа.
17.10, 5.15 Ма хі на та ры.
18.50 Па лі ты кі на не за се ле ным 
вост ра ве.
19.40 Вост раў з Бе а рам Грыл-
сам.
20.30 Го лыя і на па ло ха ныя.
23.00 Мя цеж ны га раж.
23.50 Мо та біт ва: Ала ба ма.
0.40, 3.35 Біт вы за кан тэй не ры.
1.30 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.

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, 
0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Зо на Х.
9.10, 21.45 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.00 Се ры ял «Вы хо-
джу ця бе шу каць».
12.10, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-3».
13.05 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.00 Се ры ял «А шчас це 
дзесь ці по бач».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.50 Се ры ял «Сва-
ты 5».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.00 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.45 Ба я вік «Ку лі нар».
10.05 «Fіtnews».
10.40, 21.35 Дэ тэк тыў «Пад-
ма ні мя не».
12.25 Ані ма цый ны фільм «Лед-
ні ко вы пе ры яд».
13.50, 18.55 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
14.50, 19.55 Се ры ял «Фіз-
рук».
15.50 «Comedy woman».
17.55 Се ры ял «Так сі».
20.50 Маз га вы штурм.
21.25 Спорт ла то 6 з 49.
21.30 КЕ НО.
23.30 Ік ра.
0.00 Ха чу ў тэ ле ві зар!
0.05 Фан тас ты ка «Тэр мі на-
тар 3: Паў стан не ма шын».

7.15 «Даб ра ра нак.
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».

8.00, 16.40 Се ры ял «Ро бін з 
Шэр ву да». 1-я се рыя.
8.55 «Яно». Дра ма.
10.50, 17.30 «Дыя@блог». 
«Пра лі та ра ту ру».
11.15 «На ва год нія ве ча ры ў 
Ма ла дзеч не». Ва каль ны ан-
самбль «Ка ме ра та».
12.05 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
12.15 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Госць: Анд рэй 
Пля са наў.
12.50 «Куль тур ныя ко ды». Дак. 
фільм.
13.20, 23.55 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці на род на га ар-
тыс та Бе ла ру сі Зі но вія Ба бія.
13.45 «Джуль барс». Маст. 
фільм.
15.00 М/ф.
15.25 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
15.55 «На ву ка ко ле ру ха кі». 
Дак. фільм.
16.10 «Гваз дзік». Дра ма.
18.00 Кан цэрт сім фа ніч на га 
«ІP ар кест ра» і пан-флей тыс-
та Але га Мі на ко ва.
19.20 «Зі мо вая ра ні ца». Дра-
ма.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10, 22.45 «Ад па чы нак у 
ве рас ні». Тра гі ка ме дыя.
22.20 «Дыя@блог». «Пра мо-
ву».

7.00, 0.20 PRO спорт. На ві ны.
8.00, 19.25 Сноў борд. Чэм пі я-
нат све ту.
10.20 Бас кет бол. Адзі ная лі-
га ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — БК 
«Ніж ні Ноў га рад».
12.00 Ха кей. КХЛ. «Мядз ве-
шчак» (За граб) — «Ды на ма» 
(Мінск).
13.50, 21.20 Му ай тай. К-1. Су-
свет ны Гран-пры.
15.55 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Ант хольц. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.
16.55 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту. 1/8 фі на лу.

18.25 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Ант хольц. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.
20.50 Спорт-кадр.
23.25 Еў ра пей скі по кер ны 
тур.

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 «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».
11.50 «Мод ны пры га вор».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10 «Сам-на сам з усі мі».
15.10, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «ЗАГС».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Тэст на ця-
жар насць».
23.10 Се ры ял «Ад на лю бы».
0.10 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».
8.55 «Гля дзець усім!».
9.10 «Ты дзень спор ту».
9.40 «Та кі лёс».
10.40, 13.50, 16.50 «Га ра ды, 
якія спя ва юць».
10.45, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.40 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.55 Маст. фільм «Сэр ца-
ед».
15.45 «Ежа ба гоў».
16.55 «Да лё кія сва я кі».

18.30 «Нам і не сні ла ся»: «Су-
свет ны пад ман». 1-я част ка.
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Тры лер «Кру тыя ства-
лы».
22.15 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ра зум ней не пры ду ма-
еш». «Се зон ад крыц цяў».
0.00 «Аў та па на ра ма».
0.20 «Ха лас ця кі». Се ры ял.

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Агуль ны ін та рэс».
9.30, 1.50 Маст. фільм «Трын-
тра ва».
11.10 Маст. фільм «Клоў-
ны».
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 На ві-
ны (бя гу чы ра док).
13.20, 4.15 Се ры ял «Да ро гі 
Ін дыі».
15.05, 3.25 Дак. се ры ял «Шлюб 
без ах вя раў».
16.25, 0.55 Ток-шоу «Сло ва за 
сло ва».
17.20 Се ры ял «Док тар Тыр-
са».
19.25 Маст. фільм «Спар так 
і Ка лаш ні каў».
21.10, 23.15 Се ры ял «Жа но-
чыя ма ры пра да лё кія кра-
і ны».
0.15 На ві ны (бя гу чы ра док). 
Га лоў ная тэ ма.
0.25 «На ша мар ка».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.50 «Рус кі след Каў чэ га за-
па ве ту».
12.50, 20.55 Се ры ял «Бед ныя 
сва я кі».
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».
17.10 «Асаб лі вы вы па дак».
18.00 Се ры ял «Сэр ца зор-
кі».
18.55 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».

21.55, 23.35 Се ры ял «Ка сат-
ка».
0.45 «Мая бла ка да».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.30 «Спра ва ўра чоў».
9.25, 10.35 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.15 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.15 «Спра ва гус ту».
14.45, 22.25 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
15.10 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
16.20 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
18.05 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.45 Се ры ял «Свят ло і цень 
ма я ка».
22.45 «Ана то мія дня».
23.35 Се ры ял «Пят ніц кі».

7.00, 13.35, 19.50, 20.55, 23.25 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.55 Се ры ял «Кра са 
на цыі».
8.15 Се ры ял «Эма».
9.10, 15.15 «Тэ ле ма га зін».
9.30 Се ры ял «Лэ дзі-дэ тэк-
тыў».
10.30 «Па да рож жа з гус там». 
Шве цыя.
11.00 Дра ма «Чор ны яст-
раб».
13.20 «Кі на блак нот».
13.40 Се ры ял «Чар ця ня».
16.35 «Зо ла та маў чан ня» Ла-
ры Сы мон.
17.05 Се ры ял «Іх пе ра блы та-
лі ў рад до ме».
18.40 Се ры ял «Банг кок Хіл-
тан».
19.30 «Тваё зда роўе».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.10 Дра ма «Магчымыя ві-
на ва тыя».
23.00 Се ры ял «Пры га рад».
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Тэ ле сет кі Тэ ле сет кі   ��

На СТБ 
прый шлі 

пра ца ваць… 
дзе ці 

На тэ ле ка на ле «Ста ліч нае 
тэ ле ба чан не» з’я ві лі ся но выя 
вя ду чыя — юныя Фі ліп 
Аў чын ні каў, Ма рыя Кар не е ва 
і Рэ нат Бу дзей ка. Свае пер шыя 
про бы на зды мач най пля цоў цы 
і пе рад ка ме рай яны зра бі лі 
мі ну лым ле там. З’я ві лі ся 
ўжо і но выя ідэі ў кі раў ні коў 
тэ ле ка на ла на конт пра ек таў, 
дзе мо жа па ка заць ся бе гэ тае 
та ле на ві тае трыа, але ўсё па куль 
тры ма ец ца ў сак рэ це.

— У нас на тэ ле ка на ле пра хо-
дзяць здым кі роз ных пра ек таў, і 
там пра цуе гры мёр Яна Бу дзей ка, 
якая ўзна чаль вае гру пу гры мё раў. 
І так атры ма ла ся, што яе сын Рэ нат 
у нас на пля цоў цы як сын пал ка. Ён 
вель мі ак тыў нае дзі ця — спя вае, 
тан цуе і ча сам за бі рае ў Ан то на 
Мар ты нен кі мік ра фон і на ват ву-
чыць сцэ на рый. Мы гэ тую кар ці ну 
на зі ра лі да во лі доў гі час, і ўсе ка-
за лі, што ар тыст рас це. Рэ нат не 
ба іц ца ні сцэ ны, ні шмат ты сяч най 
аў ды то рыі — аб са лют на ні чо га… 
У нас ёсць пра ект «ХО Ро ШОУ» (па 
фар ма це — гэ та біт ва ха роў), і мы 
вы ра шы лі зра біць да Дня дзя цей 
спец пра ект «Дзе ці — гэ та ХО Ро-
ШОУ». Вы ра ша ю чы пы тан не з вя-
ду чы мі, вы зна чы лі ся, што бу дуць 
пра ца ваць Ан тон Мар ты нен ка, 
Юрый Ца роў і Ла ры са Гры ба лё ва. 
А по тым па ча лі ду маць, як за дзей ні-
чаць дзя цей. З’я ві ла ся ідэя зра біць 
тых жа вя ду чых у мі ні я цю ры, — рас-
каз вае на мес нік ге не раль на га ды-
рэк та ра «Ста ліч на га тэ ле ба чан ня» 
Анас та сія Га ні е ва. — Ад ра зу ўспом-
ні лі пра Рэ на та і «за ма ца ва лі» яго 
за Ан то нам, а по тым за ня лі ся по шу-
кам дзя цей для дуб лі ра ван ня ін шых 
вя ду чых. Фі ліп і Ма ша — дзе ці, якія 
ма юць во пыт зды мак у рэ кла ме, 
та му вы бра лі ме на ві та іх. А дзе ці 
на столь кі клас на ся бе пра яві лі, што 
па ду ма лі, ча му б не ўзяць іх на ка-
нал як вя ду чых.

Ця пер у СТБ з’я ві ла ся кан цэп-
цыя спе цы яль най пра гра мы для 
но вых вя ду чых. Але пад ра бяз-
нас ця мі тэ ле ві зій ні кі не дзе ляц ца, 
прос та ро бяць стаў ку на дзі ця-
чую не па срэд насць і ар тыс тызм. 
Кож ны з прэ тэн дэн таў ужо да сяг-
нуў пэў ных пос пе хаў. Так, Фі ліп 
Аў чын ні каў з 4 га доў зай ма ец ца 
та эк ван до (мае зя лё ны по яс), а ў 
2013-м атры маў дып лом пі ца май-
стра, удзель ні чаў у па ка зе мод і 
рэ кла ме роз ных ганд лё вых ма рак. 
У свае 7 га доў упэў не ны, што хо-
ча быць ак цё рам. Ма ша Кар не е-
ва — са мая юная вя ду чая на тэ ле-
ка на ле, бо ёй толь кі шэсць, і хут ка 
яна пой дзе ў пер шы клас, ад нак 
па зна юць яе, мо жа, на ват больш 
за ас тат ніх, дзя ку ю чы здым кам у 
рэ кла ме со ку. Яна так са ма за хап-
ля ец ца ма ля ван нем, тан ца мі, спе-
ва мі і лю біць быць пе рад ка ме рай. 
Дый Рэ на ту па да ба ец ца сцэ на, ён 
вы дат на тан цуе. Ужо ўдзель ні чаў 
у шоу-пра гра ме «Зор ны дождж» 
(за няў 3-е мес ца ў на мі на цыі «Ва-
каль ны ан самбль»). Як і мно гія 
хлоп чы кі, лю біць ві дэа гуль ні, фут-
бол і бас кет бол і ма рыць скон чыць 
ме ды цын скі ўні вер сі тэт.

Але на ДРАП КО
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