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«ЛЮБОЎ ДА СПОРТУ
МНЕ НА ГЕННЫМ УЗРОЎНІ ПЕРАДАЛАСЯ»

— Ведаеш, я раней летам
адпачываў у бабулі, і яна выпісвала вашу газету. Там была спартыўная калонка. Таму
кожны раз, як толькі прыходзіла газета, я глядзеў спартыўныя навіны. Часам яшчэ і
бабуля нешта рэкамендавала
пачытаць.
— Мабыць, і іншыя ўспаміны засталіся пра тыя часы?
— Я нарадзіўся ў Маскве,
потым мы пераехалі ў Жлобін. Па вялікім рахунку, у мяне
няма такога месца, якое я мог
бы назваць сваёй радзімай.
Жлобін — гэта месца, дзе я
рос, выхоўваўся, але менавіта Сасновы бор у Светлагорскім раёне, дзе жыве мая
бабуля, — найбольш дарагое
месца для мяне. Мне дастаткова хоць пару дзён там пабыць, каб адчуць гармонію.
Я нават год правучыўся ў той
мясцовасці. Аднак, улічваючы тое, што ў мяне алергія на
многія рэчы, кожны прыезд у
вёску — сапраўднае выпрабаванне летам. Але там быў
футбол. Я лічу, што гэта быў
лепшы калектыў як у дзіцячым, юнацкім, так і ў дарослым футболе. Падчас гульні
мы разумелі адзін аднаго без
слоў. Сустракаліся а дзясятай
гадзіне раніцы і насіліся да сямі вечара. Раніцай я стараўся
нешта бабулі дапамагчы па
хатніх справах, бо потым мяне
чакала гульня. На адной з іх я
сказаў свайму сябру Эдварду:
«Ведаеш, мы павінны стаць
спартыўнымі каментатарамі ці
працаваць недзе ў гэтай сферы». Сябар займаецца сёння
праграмным забеспячэннем, а
я вось наблізіўся да спорту.
— Адчуваеш хваляванне
ад таго, што ты цяпер вядучы спартыўных навін?
— Зараз яшчэ не адчуваю
хвалявання, бо не да канца
веру, што ўсё адбываецца

са мной. Я ўдзячны нябёсам,
што наблізіўся да сваёй мары. Магчыма, аднойчы я і каментатарам стану, а пакуль
буду расказваць людзям пра
спорт. Заўсёды радаваўся любой магчымасці пагаварыць
на гэтую тэму, і вось яна з'явілася.
— Раскажы аб камандзе,
у якой ты працаваў на тэлебачанні дагэтуль...
— На тэлебачанне я прыйшоў «з вуліцы» якраз год таму. І за гэты час мяне на канале вырасцілі. Былі людзі, якія
маглі сказаць, што тут відэа не
так напісана, а замест аднаго
пытання было б лепш задаць
іншае. Прафесійны стрыжань
ва мне выпрацаваўся дзякуючы майму былому кіраўніку
Вользе Шпілеўскай, калезе
Юліі Аляксанд ра вай, якая
прывяла мяне ў спартыўны
аддзел, калі ім патрэбна была дапамога на мінулай Алімпіядзе. Тады мяне пасадзілі і
сказалі: «Шукай, пішы!» Але
да гэтага была Аксана Шыдлоўская, з якой я паехаў на
свае першыя здымкі, як практыкант-пачаткоўца. Тады яна
яшчэ расказала, што заўважыла заканамернасць: усе,
хто едзе на здымкі першага
сюжэта з ёю, потым знаходзяць свой шлях на тэлебачанні. Для мяне яна настаўнік, татэм і сябра, да якога заўсёды
магу звярнуцца з любым пытаннем. Нядаўна мы вярнуліся
да таго першага эпізоду, калі
зноў разам ехалі рабіць сюжэт і, як паказаў час, — правіла працуе. Насамрэч можна
многіх людзей называць: Ганну Ялфімаву, Мікалая Стула,
Андрэя Іванова — кожны з іх
даваў нешта сваё, каб у мяне
ўсё атрымалася.

Навіна — яна ж
ці праблема ў аснове
сваёй, ці радасць,
ці яшчэ нешта,
і трэба перадаваць
такія адценні
адпаведна. Іначай
падзеі ўспрымуць
як інфармацыю,
не больш.
— Адкуль у цябе такі інтарэс да спартыўнай тэматыкі?
— Ён, маг чы ма, мне на
генным узроўні перадаўся. Я
гадоў з сямі памятаю, як дзед
гля дзеў фут боль ныя матчы па тэлевізары. Маці была баскетбалісткай у школе,
займалася лёгкай атлетыкай,
гуляла ў валейбол. Нават зараз яна глядзіць хакей, ведае
гульцоў, схемы ігры, прозвішчы трэнераў. Мама заўсё-

ЯК Я БЫЎ... ПЕШКАЙ
Наш карэспандэнт — адзiны
прадстаўнiк СМI, якi стаў «фiгурай» на першай у Вiцебску
гульнi ў «жывыя шахматы».
Гульня адбылася ў Мiжнародны дзень шахмат на тэрыторыi Вiцебскага абласнога музея героя Савецкага Саюза
М. Ф. Шмырова.

А хацеў
жа быць канём!

Рабочы момант: інтэрв’ю з Максімам Мірным.

ды была прыхільніцай таго,
што спорт загартоўвае і дапамагае харак тар выпрацаваць. З часам я і сам пайшоў
у валейбольную школу, хоць
больш любіў футбол. У Жлобіне гуляў у валейбольнай камандзе дублёраў. Пры гэтым
паспяваў і вучыцца добра, і
кнігі чытаць. Але, калі нешта ў жыцці не атрымлівалася,
я шукаў паратунку ў спорце.
Там жа галы, драматызм —
задавальненне, якога больш
нідзе не знойдзеш... Спартыўная драма наогул мой любімы
жанр у кіно. Нядаўна нават
злавіў сябе на думцы, што адна з маіх мэт — зняць фільм
у гэтым жанры.
— Што падштурхнула цябе да жадання кардынальна
змяніць сваё жыццё?
— Я пра ца ваў на за водзе, зай маў ся ме та лур гі яй,
але марыў аб спор це. Калі б
не мінулыя траўмы спіны, то
займаўся б ім прафесійна. А
так, як я зай ма ю ся ім за раз,
— мая адзі ная маг чы масць
па куль што за ста вац ца ў тэме. Вы ра шыў па спра ба ваць
і прый шоў у Бэл тэле ра ды ёкам па нію. Коль кі ся бе па мятаю, усе спар тыў ныя трансля цыі ла дзі лі тут. Спачат ку
мя не ўзя лі ў рэ гі я наль ныя
на ві ны ка рэс пан дэн там. Я
ра зу меў, што зай мацца давя дзец ца роз ны мі тэ ма мі.
Ка лі вы да ва ла ся маг чымасць рабіць нешта на тэму
спор ту, то ра да ваўся. Увесь
час кантак таваў са спартыўным ад дзе лам, пры хо дзіў,
каб па гля дзець, што і як.
По тым уда ло ся ўзняц ца на
прыступ ку ў плане во пы ту і
пра фе сі я на ліз му. Га лоў нае
спра баваць, та ды ўсё атрымаец ца.
— Якой была твая рэакцыя, калі першы раз пабачыў сябе на экране?

— Доб ра па мя таю, што
ад бы ло ся гэ та та ды, ка лі ў
рам ках ад бо рач на га эта пу
чэмпіянату свету па футболе 2014 у Мінск пры яз джала зборная Іспаніі. Я паехаў
рабіць сюжэт на «Дынама».
Да эфіру часу было няшмат,
калі вярнуліся са здымак, таму зманціраваў і аддаў. А потым, уключыўшы праграму,
пабачыў сябе ў кадры. Адчува ла ся мая ня ўпэў не насць,
напор, хацелася ж раўняцца
на вядомых каментатараў —
вось я і імкнуўся расказваць,
як яны. Алё ўсё, што рабіў,
было шчыра.
— У чым дапамагла табе
«Школа тэлевізійных кадраў»?
— Па сутнас ці, тры ме сяцы наву чан ня там далі мне
маг чы масць рас клас ці веды, якія я ўжо на быў та ды
на прак ты цы, па па лі чках.
Там былі выкладчы ка мі людзі, што ўсё жыц цё зай маюцца тэлебачаннем. Нам выклада лі тую ж тэхні ку мовы,
тлумачылі і паказвалі, як паво дзіць сябе ў кадры, куды
гля дзець і пра што ка заць.
Там даюць азы, а потым кожны па вінен сам знай сці і выпрацаваць свой стыль. Узяць
тыя ж пробы перад камерай:
мы запісваліся, а потым праглядалі і аналізавалі свае памыл кі. І тады ўжо было зразу ме ла, куды гля дзець і як
ру кі трымаць.
— Амплуа вядучага дыктуе і пэўныя правілы дрэскоду. Прымаў удзел у пошуку твайго экраннага вобразу?
— Вось за раз я буду ў
кад ры ў якас ці вя ду ча га.
Ня даў на мы па еха лі ра зам
з нашым стыліс там у краму
і су мес на пача лі пад бі раць
«гардэроб» для эфіраў. Прымервалі пінжакі, кашулі. Калі

некаму нешта не падабалася, то не ўзні ка ла праб лем
з выбарам іншага варыянта.
Для воб ра зу, у якім я буду
на эк ра не, ужо зра бі лі ўсё
загатоўкі. Канчатковы варыянт можна будзе ўбачыць у
кадры. Я згодны, што трэба
добра апранацца, таму што
прадстаўляеш галоўны канал
краіны. Аднак больш важная
задача — данесці да гледача
інфармацыю, прапусціўшы яе
праз сябе, а тут ужо ў кожнага свой падыход.
— Калі вядучы расказвае
пра важныя падзеі, ці варта
яму паказваць уласную рэакцыю на іх у кадры?
— Я лічу, што трэба. Зразумела, не ты здымаеш сюжэт. Але калі цябе зачапіла
на ві на, якую асвятляе карэс пан дэнт, то ты па ві нен
падаць яе так, як адчуваеш.
Навіна — яна ж ці праблема
ў аснове сваёй, ці радасць, ці
яшчэ нешта, і трэба перадаваць такія адценні адпаведна. Інакш падзеі ўспрымуць
як ін фар ма цыю, не больш.
А рап там, вы ка заў шы сваё
стаўленне, ты зможаш выклікаць эмоцыі ў гледача. Важна, каб прысутнічала жывая
рэ ак цыя на тое, што ад бываецца.
— У сваім першым інтэрв'ю ты казаў, што хацеў бы
дасягнуць прафесійных поспехаў. Якім бачыш свой далейшы рост?
— Зараз я буду два дні вядучым і тры дні карэспандэнтам. Рэальна разумею, што
ад ной чы ма гу на да ку чыць
у кадры і тады, мабыць, застануся прос та спартыўным
журналіс там. А там, можа,
па шчас ціць пра ца ваць каментатарам, альбо кіно пачну
здымаць. Хочацца, каб героі
іх былі беларусы.
Алена ДРАПКО.

У мi нулую су бо ту Вi цебск не
ра да ваў на двор' ем. Пе ры я дыч на
iшоў дождж. Таму, зразумела, калi iшоў да мес ца ўнi каль най падзеi, усё думаў, што будуць рабiць
арганiзатары гульнi, калi пойдзе
лiвень? Шкада ж людзей, якiя стануць «жы вы мi шах ма та мi»! Але
ад быўся «звы чай ны цуд»: пе рад
за пла на ва ным пачат кам — а 17
га дзi не — рап там вы гля нула сонейка i быццам павiншавала арга нi за та раў i ўдзель нi каў ме рапрыемства.
Але ж перад пачаткам шахматнай «бiт вы» ўзмац нiў ся ве цер,
якi лi та раль на сам пачаў гуляць
у шах ма ты, зроб ле ныя з пе наплас ту. Мо i дробязь, а мяне гэта
вельмi ўразi ла: лёгкiя фi гуры вецер «перастаўляў», перакульваў...
Гуляў!
Гульцамi ж сталi два члены групы
ваенна-гiстарычнай рэканструкцыi
«Таварышы па зброi». Гэта людзi
розных узрос таў (сярод iх ёсць i
дзяўчаты), якiя захапляюцца гiсторыяй Другой сусветнай вайны.
Здымаюцца ў фiльмах, заўсёды з
задавальненнем бяруць удзел у розных мерапрыемствах — не толькi ў
Вiцебску.
Белымi гуляў «чырвонаармеец»,
а чорнымi — «немец».
Паколькi членаў клуба было меней, чым патрабавалася «жывых
фiгур», i людзей у цывiльным запрасiлi стаць «фiгурамi». Тыя, хто
прый шоў убачыць на свае вочы
гульню, у большасцi сваёй адразу з задавальненнем пагадзiлiся
стаць пешкай, сланом, каралём i
гэтак далей. Праўда, чамусьцi катэгарычна адмаўлялася стаць на
дошку супрацоўнiца музея, нават
нягледзячы на тое, што яе начальнiца публiчна паабяцала ёй прэмiю...
I прос та як у папулярным фiльме «Апе ра цыя «Ы», або Но выя
пры го ды Шу ры ка», аў тар гэ тых
радкоў шчыра парадаваўся, калi
дырэк тар вышэйназванага музея
Iры на Аляксанд раў на Шыш ко ва
прапанавала яму... стаць пешкай.
Без умоў на, пi саць пра «жы выя
шах ма ты» — ад но, а паўдзельнiчаць у гульнi — зусiм iншае. А
хацеў жа быць канём, i пажадана
белым. Тым больш што коней белых два, няўжо не маглi аднаго з
iх даверыць мне?

Пешка iдзе: b2-b3
Ды рэк тар му зей най уста но вы
сказала, што ў перспек тыве згуляць у «жывыя шахматы» будуць
за пра шаць пра фе сiй ных шах матыс таў. Задумана штогод арганi-

зоўваць турнiры. А па-за iмi кожны
ахвотны зможа прыйсцi ў музей i
згуляць на вялiкай дошцы вялiкiмi
фiгурамi. А калi хто захоча згуляць
у «жывыя шахматы», у музеi дазволяць, калi, вядома, у гульцоў
будзе дастаткова сяброў, каб яны
сталi «фiгурамi». Удзельнiкам арганiзаваных экскурсiй будзе прасцей.
I вось пачалася гульня. Мне сонейка лiтаральна свяцiла ў вочы, так
што хацелася перайсцi ў цень. Ды
нельга ж мне, «пешцы», як i iншым
фiгурам, пакiдаць поле бiтвы.
Адразу падчас гульнi стала зразумела, што, трэба было б, каб у
гульцоў была паралельна i стандартная шахматная дошка: пакуль
разбярэшся, якi ход зрабiць, як
правiльна назваць пазiцыю фiгуры,
якой трэба пераходзiць на iншую,
— вельмi, пагадзiцеся, цяжка. Тым
больш калi гуляеш першы раз.
«Чырвонаармеец» у акулярах,
якi мне ча мусь цi на га даў рэ прэсаванага ў страшныя 30-я былога
ўдзельнiка грамадзянскай вайны
(такiх у фiльмах часта паказваюць.
— Аўт.) вельмi хутка «скарыстаўся
мною»: пайшоў маёй пешкай b2b3. Расстроiў тым, што ўмудрыўся хут ка стра цiць свай го фер зя.
«Усё, прай гра ем, i так со рам на,
што немцам», — перажываў я за
свайго гульца. Але, як нi дзiўна,
мой гулец потым умудрыўся, доўга не зацягваючы, «забiць» ферзя
працiўнiка.

патэлефанавалi на мабiльны, а тая:
пачакай, бо «мной гуляюць»...
Паколькi дырэктар музея вельмi хацела ўбачыць гульню збоку, я
папрасiў адну кемлiвую дзяўчынку
замянiць яе. Школьнiца без дапамогi дарослых адразу зразумела куды
ёй са сваёй пазiцыi трэба хадзiць.
Адразу ў такiм узросце (11-12 гадоў)
зарыентавацца на вялiкай дошцы —
малайчына!
А я прос та на дошцы паспеў
правесцi мiнi-рэкламную кампанiю
«Звязды». Дама, якая ўбачыла, што
я задаю пытаннi ўдзельнiкам i арганiзатарам, зразумела, што я —
прадстаўнiк СМI. I вельмi цiкавiлася
ў мяне, у якой газеце i калi будзе
надрукаваны артыкул.

А мог бы стаць ферзём
Ужо каля гадзiны гуляюць мной
i iншымi «фiгурамi» ў «жывыя шахматы». Я нават засумаваў. Музыка
б не перашкодзiла. А мо i лекцыя па
тэорыi шахматнай гульнi...
Мной зрабiлi ўсяго чатыры хады.
I лiтаральна ў двух хадах я быў ад
таго, каб стаць ферзём. На жаль,
не стаў. Але ўпэўнены, i многiя назiральнiкi гульнi са мной пагадзiлiся
б, што калi б мая пешка стала «каралевай», «чырвонаармеец» адназначна выйграў бы.
Падчас гульнi ў нашага гульца
з'явiўся «памочнiк» — таксама з
«чырвоных». А яшчэ яму спрабавалi дапамагчы выйграць нашы «фiгу-

Фота Віктара НІКАЛАЕВА.

Спартыўная драма — яго
любімы жанр у кіно, а па
жыцці спорт — лепшыя
лекі і выратаванне. Станіслаў Ліпскі — прыклад таго чалавека, які
калі ставіць мэту перад
сабой, то робіць усё патрэбнае, каб дасягнуць
яе. Галоўнае — займацца
любімай справай і развівацца ў сваёй вобласці.
Год таму гэты юнак пакінуў перспектыўную працу на заводзе і прыйшоў
на тэлебачанне, бо толькі яно магло наблізіць яго
да здзяйснення мары.
Ужо вядомы гледачам,
як карэспандэнт «Навін
рэгіёна» і рубрыкі «Матчбол», цяпер Стас прымерае на сябе амплуа вядучага спартыўных навін.

3

Жывыя шахматы.

Высокi «немец», у адрозненне
ад «нашага», гуляў вельмi напорыста. I магло паказацца, што ўсё
жыццё iграе ў «жывыя шахматы».
Ён мог узяць сваю фiгуру за плячо
i лiтаральна перавесцi на тую клетку, якая патрэбна, а часам i нагамi на дошцы паказваў, куды трэба
стаць...
Наш гулец — насамрэч iнтэлiгент
— доўга думаў, у тым лiку i як правiльна агучыць чарговы ход.
Гульня зацягнулася. Мо каб гулялi
прафесiяналы, усё завяршалася бы
значна хутчэй. А мо ў гэтым выпадку
не было б так цiкава назiраць за працэсам? Наш «ферзь» — дзяўчынка
ў форме з павязкай медыцынскага
работнiка, напэўна, ад хвалявання
параўнальна доўга пераходзiла з
клеткi на клетку. Каралю адламалi частку кароны. Адной «фiгуры»

ры». «Немец» жа гуляў «жорстка» i
амаль што без падтрымкi з боку яго
«таварышаў па зброi».
Некалькi «жывых фiгур» папрасiлi iх замянiць. Я вытрымаў да таго,
як мяне «забiлi». I праз некалькi хадоў пасля гэтага гульня скончылася... унiчыю.
Адназначна, «жывыя шахматы»
не маглi не спадабацца. Як падкрэслiлi ў музеi, тое, што адбылося, можна лiчыць генеральнай рэпетыцыяй.
Ужо рыхтуюцца правесцi чарговую
гульню, улiчваючы ўсе выяўленыя
падчас першай недахопы. Калi насамрэч дапрацаваць працэс, можна ўстроiць маштабнае дзейства: з
культурнай праграмай, можа, i гандлем — а чаму б i не?!
Аляксандр ПУКШАНСКI



ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ
ТЫДЗЕНЬ
ПАНЯДЗЕЛАК, 29 ЛІПЕНЯ
21.30 Дэ тэк тыў «Шэр лак
Холмс i док тар Ватсан».
«Знаёмства».
6.00, 7.20, 8.15 Добрай ранi- 22.55 Дак. серыял «Некранутая планета». 1-я серыя.
цы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдапераклаБЕЛАРУСЬ 3
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00,
0.05 Навiны.
7.05, 8.05 Дзелавое жыццё. 8.00, 12.00, 16.00, 23.50 «Мой
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Зона горад». Глыбокае.
8.15, 14.50 «Размовы пра дуХ.
хоўнае».
9.10 У цэнтры ўвагi.
10.00, 0.35 Фiльм-катастро- 8.20 «Коліш». Дак. фільм.
8.50 «Канікулы». Тэлеспекфа «34-ы хуткi».
11.45 «Жалезныя майстры». такль.
10.00, 17.30 «Прададзены
Дак. фiльм.
12.10 Дзень у вялiкiм гора- смех». Фільм-казка. 1-я серыя.
дзе.
16.15 «Зорнае жыццё». «Зор- 11.05 «Бу ме ранг». Дак.
фільм.
ныя пахудзеннi».
11.35 «Азёр ная Ады сея».
14.15 Вакол планеты.
15.15, 18.40 Навiны рэгiёна. Возера Глубля, Глубелька,
15.25 Журналiсцкае рассле- Мёртвае.
12.15, 20.45 «Руіны стралядаванне.
15.55 Дак. серыял «Азбука юць...». Маст. фільм. 1-я і
2-я серыі.
добрага самаадчування».
14.25 «Лілія Давідовіч. Зор16.30 Усё як трэба!
17.00 Камедыя «Трын-тра- ная гісторыя». Дак. фільм.
15.00 «Неба і зямля». Дак.
ва».
19.20 Спецыяльны рэпартаж фільм пра Язэпа Драздовіча.
АТН.
20.00 Серыял «Земскi док- 15.20 «Вежы Наваградка».
Дак. фільм.
тар. Жыццё нанава».
15.35 «Іван Мележ. Туманы
21.00 Панарама.
над багнаю». Дак. фільм.
22.00 «Iмя яму — Храм!»
22.40 Серыял «Маскоўскi 16.15, 23.00 «Галерэя». Дак.
фільм.
дворык».
17.10 «Росчырк часу».
0.20 Дзень спорту.
18.35 «Асядлаўшы цмока».
БЕЛАРУСЬ 2 Дак. фільм.
19.05 «Анд рэй Бем бель:
Смерць, Перамога, Слава».
7.00 Ранiца.
Дак. фільм.
9.00, 21.20 Тэлебарометр.
9.05, 17.55 Дэтэктыў «Паца- 19.35 «Из зала в зал переходя». Знаёмства з экспазіцыяй
лунак Сакрата».
Нацыянальнага мас тацкага
10.15 Навiны надвор'я.
10.50 Фiльм-казка «Варва- музея Беларусі.
20.00 «Пра кінарэжысёра».
ра-краса, доўгая каса».
12.25 Маст. фiльм «Талаш». Фільм-партрэт.
20.30 Калыханка.
1-я — 4-я серыi.
16.15 Пад грыфам «Вядомыя».
АНТ
16.50, 23.25 Серыял «След6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00,
ства вядзе Да Вiнчы».
19.00 Серыял «Людзi Шпа- 16.00, 18.00 (з субцітрамі),
20.30 Нашы навіны.
ка».
6.05 «Наша раніца».
21.25 КЕНО.

БЕЛАРУСЬ 1

9.05 Контуры.
10.05 «Жыць здорава!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15,
21.00 Навіны спорту.
11.10 Се ры ял «За кры тая
школа».
12.10 Серыял «Жаночы доктар 2».
13.10 «Доб ра га зда ро вейка!».
13.55 «Модны прыгавор».
15.00 «Зорныя матулі».
16.15 «Зра зу мець. Да раваць».
16.55 «Давай пажэнімся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік».
«Магія гуку, або Пра што звоніць звон».
19.00 «Чакай мяне».
20.00 Час.
21.05 Серыял «Выходжу цябе шукаць 2».
22.15 Серыял «Цюдоры».
0.25 Маст. фільм «Це ла
Джэніфер».
2.10 Начныя навіны.

МIР

5.00 Серыял «Агонь кахання».
6.40 Серыял «Арабела».
7.05 «Цiк-так».
7.20 М/с «Смяшарыкi».
8.30 Се ры ял «Ёхан ды
Мар'я».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Навiны Садружнасцi (бягучы
радок).
9.10, 3.10 Маст. фiльм «Загон».
11.10 Дак. фiльм «У свеце каменных джунгляў».
12.25 Серыял «Каманда».
14.00 «Сакрэтныя матэрыялы».
14.30 «Агульны iнтарэс».
15.25 Серыял «Заручальны
пярсцёнак».
17.00, 22.10 Ток-шоу «Слова
за слова».
18.30, 0.40 Серыял «Закон i
парадак».
21.25 Дак. фiльм «У свеце мiСТБ
нулага».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 23.10 Серыял «Мужчыны не
плачуць».
19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
РТР—
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя
БЕЛАРУСЬ
добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ- 7.00 «Раніца Расіі».
10.55 Надвор'е на тыдзень.
спорт».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
8.30 «Тыдзень».
Весткі.
9.40 «Вялікае снеданне».
11.30 «Ранішняя@пошта».
10.20 «Глядзець усім!».
10.40, 17.30 «Званая вячэ- 12.00 «Прамы эфір».
13.00 «Асаблівы выпадак».
ра».
11.35 Серыял «Слова жан- 13.50, 16.50, 19.50, 23.40 Навіны — Беларусь.
чыне».
12.30 «Джэймі: у пошуках 14.30 Ток-шоу «1000 дробязяў».
смаку».
13.00 «Жанчыны ХХ стагод- 15.10 Ток-шоу «Пра самае гадзя».
лоўнае».
13.50 «Вялікі горад».
15.55 Серыял «Земскі док14.30 «Зорны рынг».
тар. Працяг».
15.45 «Іншая краіна».
17.10 Серыял «Ефрасіння.
16.20 «Наша справа».
Таежнае каханне».
16.50 «Пад абаронай».
18.00 Серыял «Тайны ін18.30 «Пад ма ну тыя на ву- сты ту та вы са ка род ных
дзяўчат».
кай».
20.00 «Сталічныя падрабяз- 18.55 Серыял «Пацалуйце
нявесту!».
насці».
20.15 «Добры вечар, малы». 20.40 Серыял «Белая гвар20.30 Маст. фільм «Паства». дыя».
22.40 Серыял «Скліфасоў23.00 «Ваенная тайна».
скі».
0.40 Серыял «Турысты».

23.50 Закрыццё Міжнародна- «6 кадраў».
га конкурсу маладых выка- 8.30, 17.30 «С.У.П.».
наўцаў «Новая хваля-2013». 9.00 «Жонкi алiгархаў».
10.00, 19.00 Серыял «Метад
НТБ—БЕЛАРУСЬ Лаўровай».
11.00, 22.20 Серыял «Маргоша».
6.00 «НТБ раніцай».
8.40, 10.20 Серыял «Вяртан- 12.00 «Адны дома».
12.30 «Куды прыводзяць мане Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён- ры».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анекня.
доты».
11.00 «Да суда».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Адна
12.00 «Суд прысяжных».
13.25 Серыял «Вуліцы раз- за ўсiх».
14.30, 23.30 «Улёт нае вiбітых ліхтароў».
дэа».
15.15 «Справа густу».
15.40, 18.30 Агляд. Надзвы- 15.00 Серыял «Кадэцтва».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Дачайнае здарэнне.
16.25 «Пра ку рор ская пра- еш моладзь».
20.00 Серыял «Татавы дочверка».
17.35 «Гаворым і паказваем». кi. Нявесты».
21.10 Серыял «Дзённiк докТок-шоу.
19.35 Серыял «Масква. Тры тара Зайцавай».
0.00 «Дарожныя войны».
вакзалы».
21.20 Серыял «Марскія д'яб- 0.30 «Ч.П?».
лы».
23.05 Сёння. Вынікі.
IНТЭР+
23.30 Серыял «Глухар. Вяртанне».
7.00 Раніца з ІНТЭРам.
9.00 Музыка з Украіны.
9.10 Маст. фільм «Разарва8 КАНАЛ
нае кола».
7.00, 12.10, 18.35, 21.00, 23.50 10.35, 16.45, 1.20 Сямейны
«Надвор'е».
суд.
7.05 «На рыбалку».
11.20, 6.40 Краіна смяецца.
7.20 М/с «Лiга справядлiвас- 11.35, 22.45 Легенды бандыццi».
кай Адэсы.
7.40 Серыял «Пуаро Агаты 12.00, 19.35, 2.35 Код достуКрысцi».
пу.
9.15, 17.45 Серыял «Дзённi- 12.25, 15.40, 0.20 Дак. серыял «Жывое багацце Украіны»,
кi вампiра».
10.10 «Сiнематограф». Маст. 1-я серыя.
12.45, 18.20, 5.10 Серыял
фiльм «Гранд Гатэль».
12.15 Маст. фiльм «Чорнае «Анёл-ахоўнік».
13.30 Пазавочы.
золата».
14.10, 23.05 Дак. серыял «Га14.25 Серыял «Элiза».
лівудскія пары».
16.00 Мультпарад.
16.30 «Мой любiмы гадава- 15.00, 0.40 Судовыя справы.
16.00 Формула кахання.
нец».
17.00 Серыял «Кампаньё- 17.30, 4.20 Давай пажэнімся!
ны».
18.40 Серыял «Праслуш- 19.05, 2.05 Праверана на сабе.
ка».
20.00, 3.00 Падрабязнасці.
20.45 «Вечарнiца».
20.30 Серыял «Заручальны
21.05 Драма «Iндакiтай».
пярсцёнак».
21.15, 3.30 Серыял «Людзі
ВТБ
і цені-1».
22.00, 5.55 Серыял «Служ6.00, 1.00 «РLАY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу ба.

21, або Думаць трэба пазі- 16.30, 21.00, 0.45 Футбол.
Чэм пі я нат Еў ро пы (U-19).
тыўна».
23.55 Феерыя падарожжаў. Літва.
18.30 Чэмпіянат свету па водНАСТАЛЬГIЯ ных відах спорту.
23.00 Вось гэта дзіва!!!
23.15 Пра рэстлінг.
5.00 «Быў час». 2009 год.
6.10 «За клад». Маст.
фільм.
КАМЕДЫЯ
6.50 «Пад знакам задыяка.
5.00, 10.55, 17.00, 19.00 «ПаЛеў». 1993 год.
8.00 «Стракаты кацёл». 1984 мiж намi».
год.
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 21.00
9.00 «Пасяджэнне парткама». Серыял «Доўга i шчаслiва».
Фільм-спектакль. 1977 год.
6.15 Камедыя «Я i яго бы10.40 «Да су стрэ чы, ся- лыя».
бар...». Маст. фільм.
8.45, 12.40, 13.45, 16.45, 21.50
11.00 «Акцёр Мікалай Чарка- «Камедыянты. Лепшае».
саў». 1959 год.
9.00 Камедыя «Я нiколi не бу12.00, 3.00 «Колба часу».
ду тваёй».
13.00 «МузАбоз». 1991 год. 11.15 Камедыя «Джордж з
14.05 «Тэатральныя сустрэ- джунгляў».
чы» «У коле сяброў». 1985 14.10 Ка ме дыя «Ян кi пры
двары караля Артура».
год.
15.10 «Вас запрашае Вяча- 17.20 Камедыя «Сцэны ў краме».
слаў Малежык». 1990 год.
16.30 «Камсамольская пло- 19.20 Камедыя «Памер мае
значэнне».
шча». Дак. фільм.
17.00 «Новае пакаленне вы- 22.10 Камедыя «Блеф».
бірае. Цудоўная сямёрка». 23.50 Камедыя «Яго перараджэнне».
1991 год.
0.10 Камедыя «Забойствы —
17.50 «Здароўе». 1982 год.
18.40 «Мяжа магчымага». мой канёк, дарагая».
1.55 Меладрама «Iронiя ка1-я серыя. Маст. фільм.
хання».
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 3.25 Камедыя «Прыгоды рабiна Якава».
СССР».
22.00 Творчы вечар Ігара Крутога. 1994 год. 1-я частка.
ДЗIЦЯЧЫ СВЕТ
23.00 «Та ва рыш Фі дэль».
2.00, 8.00, 14.00 Маст. фільм
Дак. фільм.
23.40 «Вакзал мары». 1994 «Старая крэпасць». 1-я серыя.
год.
0.30 «Прафесія — следчы». 3.05, 9.05, 15.05 М/с «Самы
маленькі гном», № 1. Маст.
Маст. фільм.
1.30 «Будзем знаёмыя». Дак. фільм «Не адлятай, зямляфільм.
нін!».
4.00 «Погляд». 1988 год. 1-я 4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вялічастка.
кая энцыклапедыя прыроды».
Казкі замежных пісьменнікаў.
ЕURОSРОRT «Велікан-эгаіст». Зборнік м/ф
«Чумацкі шлях». «Усмешка
9.30 Мотаспартыўны часо- Леанарда да Вінчы».
5.00, 11.00, 17.00 Камедыя
піс.
9.45, 19.00, 1.45 Плаванне. «Фантазёры». Зборнік м/ф
«Апельсін». «Ку-ка-рэ-ку!».
Чэмпіянат свету. Фіналы.
13.45 Скачкі на лыжах. Летні «Наш добры майстар».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «ЛегенГран-пры.
15.00 Футбол. Чэмпіянат Еў- да пра Зора».
7.00, 13.00, 19.00 «Урокі цёропы. Жанчыны. Фінал.

тач кі Са вы». Збор нік м/ф 14.00 Трылер «Нас не даго«Казка за казкай». «Няўдач- нiш».
16.00 Ме лад ра ма «Моц ны
нікі».
шлюб».
18.00 Прыгоды «Каханне з
ТБ3
акцэнтам».
20.00 Драма «ДухLess».
6.00 М/ф.
9.00, 18.30, 1.50 Се ры ял 22.00 Баявiк «Iльвiная доля».
«Фатмагуль».
10.45, 17.00 Дак. серыял «Па- 0.00 Камедыя «Крымiнальныя абставiны».
ралельны свет».
11.45, 16.00 Дак. серыял «Ва- 2.00 Дра ма «Са тыс факцыя».
ражбітка».
12.45, 18.00 Дак. серыял «Па- 4.00 Меладрама «Варачка».
ляўнічыя на прывідаў».
NАTIОNАL
13.40 /ф «Ледніковы перыGЕОGRАРHIС
яд».
15.05, 23.30, 3.20 Серыял 5.00, 21.00, 0.00 Лiхтугi за
мяжой.
«Менталіст».
20.15 Серыял «Апошняя су- 6.00, 10.00 У аб'ектыве.
7.00 Дзiкiя жывёлы Поўнастрэча».
21.15, 4.05 Маст. фільм «Сха- чы.
8.00, 16.00 Скарбашукальванае».
нiкi.
0.15 Серыял «Канцінуум».
1.00 Серыял «Паляўнічыя на 9.00, 12.00, 17.00 Аўта-SOS.
11.00, 19.00, 3.00 Уцёкi.
чужых».
13.00, 18.00, 2.00 Апошнiя
TБ1000 тайны Трэцяга рэйха.
14.00 Кракадзiлы Катумы.
5.00 Трылер «Гульні патры- 15.00 Дзiкая прырода Амерыкi.
ётаў».
7.05, 16.35 Драма «Я спакусі- 20.00, 23.00, 4.00 80-я: дзесяцiгоддзе, якое стварыла нас.
ла Эндзі Уірхола».
9.00 Камедыя «Браты Сала- 22.00, 1.00 Паранармальнае.
мон».
10.50 Трылер «У апошні моDISСОVЕRУ
мант».
12.30 Драма «Сапраўдныя 7.00, 16.25 Залатая ліхаманка.
колеры».
7.50, 12.20, 3.05 У мяне атры14.30 Драма «Дзевяць».
18.25 Меладрама «Больш, малася!
8.40, 20.05 Па тра бу ец ца
чым сябар».
20.15 Камедыя «Шпіён па су- зборка.
9.10, 20.35, 4.45 Як гэта зробседстве».
22.00 Меладрама «Каханне лена?
9.35, 15.30, 5.10 Змеяловы.
па правілах і без».
0.15 Тра гі ка ме дыя «Мача- 10.30, 2.15 У разрэзе.
11.25, 17.20, 3.55 Разбуральха».
нікі легенд.
2.25 Трылер «Задыяк».
13.15, 0.55 Top Gear.
TБ1000
14.10, 6.05 Аўтамайстэрні.
РУСКАЕ КІНО
15.05 Махінатары.
6.00 Драма «Танга нашага 18.15 Паляўнічыя на рэліквіі.
дзяцiнства».
8.00 Камедыя «Той яшчэ Кар- 19.10 Каралі аўкцыёнаў.
ласан!».
21.00 Золата льдоў.
10.00 Маст. фiльм «На круч- 23.00 Аляска: апошні рубеж.
0.00 25 лепшых укусаў.
ку».
12.00 Трагiкамедыя «Апля- 1.50 Маланкавыя катастрофы.
вуха».

