
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, 
23.40 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 Ку лі нар ная дып ла ма тыя.
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.00 Се ры ял «Вет ра-
ная жан чы на». (16+).
12.10 Се ры ял «Поз няе рас-
каян не». (16+).
13.15, 15.25, 16.05 Ме лад ра ма 
«Адзі но кія сэр цы». (12+).
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «След». (16+).
0.00 Дзень спор ту.
0.10 Се ры ял «Вы шук-2». 
(16+).

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 18.35, 22.55 Тэ ле ба ро-
метр.
9.30 Ка пей ка ў ка пей ку. (12+).
10.05 Кіс лы соmmеnt .(12+).
10.15 Фан тас ты ка «Макс 
Стыл». (12+).
11.55 «Свет на вы ва рат». Трэ-
вел-шоу. (16+).
12.50 Рэ пар цёр. (16+).
13.35 Два руб лі. (12+).
13.55 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам-5». (16+).
14.55 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам. (16+).
16.00 «Іко на сты лю». Фэшн-
шоу. (16+).
17.10 Ані ма цый ны фільм 
«Змы вай ся!» (6+).
19.15 Су пер ла то.
20.10 «Вя сел ле ўсля пую». Рэа-
лі ці-шоу. (16+).
21.20, 22.05 «Вяр ні це мне пры-
га жосць». Ме ды цын скае рэ алі-
ці-шоу. (16+).

22.00 КЕ НО.
23.00 Ба я вік «Вя лі кі ўраў-
няль нік». (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Смя тан нік. Ад топ ле нае ма ла ко.
8.05, 12.00, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15, 16.05, 20.30, 23.05 
«Гэ ты дзень».
8.25 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст СССР Рас ці слаў 
Ян коў скі.
9.20, 16.10 «Не за будзь... стан-
цыя Лу га вая!» Дра ма (12+).
10.40 «На ву ка ма нія» (6+).
11.10 «Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску-1993».
12.45 «На пе рад у мі ну лае».
13.15 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
14.05 «Сла вян скі ба зар-2017». 
Кан цэрт «Ві тае Укра і на».
17.30, 21.05 «Вы зва лен не». 
Верх не-Сі лез ская на сту паль-
ная апе ра цыя (12+).
17.55, 21.30 «Час кі но».
18.00, 21.35 «Рэ пе ты тар». Ме-
лад ра ма (12+).
19.30 «Май стэр ня». Гіс то рыя 
ад на го мас та ка. Ры гор і На тал-
ля Іва но вы.
19.55 «Спра ва жыц ця». Мі-
хась Паз ня коў. Се рыя кніг 
для дзя цей.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.10 «1790 год». Дэ тэк тыў 
(16+).

8.00 Пляж ны ва лей бол. Чэм-
пія нат Еў ро пы. Фі на лы.
10.05 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Нё ман» 
(Грод на)—«Ды на ма» (Мінск).
11.55 Пляж ны фут бол. Ку бак 
Бе ла ру сі. Фі нал.
13.10 Гуль ні «на вы раст».
13.40 Піт-стоп.
14.10 Тэ ніс. Тур нір WTA. Цын-
цы на ці. Фі нал.
15.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
2-і тур. «То тэн хэм»—«Чэл сі».
17.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.

18.35 Час фут бо ла.
19.20 Ха кей. КХЛ. Ку бак ад-
крыц ця. СКА (Санкт-Пе-
цяр бург)—ЦСКА (Маск ва). 
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр).
21.40 Спорт-цэнтр.
21.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. 2-і тур. «Ман чэс тэр Сі ці» — 
«Эвер тан». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
23.50 Ба раць ба. Чэм пі я нат 
све ту.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00 (з суб ціт ра-
мі), 20.30 На шы на ві ны.
6.05, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з суб-
ціт ра мі), 21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор» 
(12+).
12.10, 23.55 «Сам-на сам з усі-
мі». (16+).
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
14.15, 16.20 «Час па ка жа» (16+).
16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!». 
Дзён нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Штраф нік» 
(16+).
23.00 «Яў лам пія Ра ма на ва. 
След ства вя дзе ды ле тант». 
Се ры ял (16+).
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, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 20.10. 23.00 «СТБ-спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.25, 17.35 «Зва ная вя чэ ра» 
(16+).
10.20 «Да ра гая пе ра да ча» (16+).
10.40 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).

11.20 «Усім па кат ку» (16+).
11.50, 23.55 «Фір мо вая гіс то-
рыя». Се ры ял (16+).
13.50 «Ра монт па-сум лен на-
му» (16+).
14.30 Кан цэрт Мі ха і ла За до р-
на ва (16+).
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.50 «Тэ ле док тар» (12+).
18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Ва ен ная тай на» (16+).
23.05 «Тай ны Чап ман» (16+).
1.25 «Соль». «Кі пе лаў» (16+).

6.05 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь» 
(0+).
7.30 Доб рай ра ні цы, свет! 
(16+).
8.35 «Ня ма праб лем» (16+).
10.00, 13.15 Се ры ял «Жыц цё 
і пры го ды Міш кі Япон чы ка» 
(16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.25, 3.30 «Ін шы свет» (12+).
15.00 Се ры ял «Хат няя пры-
служ ні ца» (16+).
16.15 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
17.10, 3.55 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «АСА» (16+).
23.10 Маст. фільм «Ад тур мы 
і ад тор бы» (16+).
1.05 Маст. фільм «Ка лі б...» 
(16+).
5.25 М/ф.

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.40 Маст. фільм «Сон ца-
круг» (12+).
13.35 «На ша спра ва» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
15.40 «Пра мы эфір» (16+).
17.20 Се ры ял «Ка мен ская» 
(16+).

19.20, 20.40 Се ры ял «Во сень-
скі дэ тэк тыў» (16+).
22.00, 23.10 Се ры ял «Ніт кі лё-
су» (12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 «Дзе ла вая ра ні ца НТБ» 
(12+).
7.10, 8.05 Се ры ял «Так сіст-
ка» (16+).
8.55 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра» (16+).
9.45 «За гран ню».
10.20 Се ры ял «Ляс нік» 
(16+).
12.00 «Суд пры сяж ных» (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 «Су до вы дэ тэк тыў» 
(16+).
15.15 «Ты не па ве рыш!» 
(16+).
16.30 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
17.30 «След ства вя лі...» 
(16+).
19.40 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы» (16+).
23.05 «НЗ.bу».
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Дэ сант ёсць 
дэ сант» (16+).

7.00, 15.55, 19.10, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 М/ф.
8.30 Се ры ял «Ту рыс ты» (16+).
9.15, 16.50 Се ры ял «Цём ная 
тэ ры то рыя» (18+).
10.45 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
11.00 Мю зікл «Прын цэ са 
цыр ка» (12+).
13.25, 19.15 Се ры ял «Ба я зет» 
(0+).
15.00, 18.20 Се ры ял «Вяр тан-
не да до му» (16+).
16.00 «Мульт па рад».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Па ля ван не» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Ста ні ца» 
(16+).

6.00, 14.10 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
8.00 «Ера лаш». (6+)
9.00, 4.20 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
9.20, 4.40 М/ф «Тры ка ты». (0+)
9.40, 5.00 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
10.00 «Прос та кух ня». (12+).
10.30 Ка ме дыя «2 дні». (12+).
12.30 «Дур ні і да ро гі». (16+).
13.10 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
16.20 Се ры ял «За кры тая шко-
ла-4». (16+).
17.20, 3.50 Се ры ял «Гэ та ка-
хан не». (16+).
17.50 Се ры ял «Кух ня-5». (16+).
19.00 Се ры ял «Гей ме ры». 
(16+).
20.00 Се ры ял «Ма мач кі-3». 
(16+).
21.00 Фан тас ты ка «Зор ны 
шлях: пер шы кан такт». (12+).
23.10 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
0.00 Се ры ял «Тут хтось ці 
ёсць...» (16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.50, 5.10 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай». (16+).
2.40 «Ла ві мо мант». (16+).
3.00 «Не мо жа быць!» (16+).

7.00 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На вi-
ны куль ту ры.
10.20 «Ма ры-Каст рыч нiк». 
Маст. фiльм.
12.00, 19.45 Штуч ны ад бор.
12.40 «Лi нiя жыц ця». Яў ген 
Пi са раў.
13.35 Д. Шас та ко вiч. Сiм фо нiя 
№7 «Ле нiн град ская».
14.50 «Фран чэс ка Пет ра рка». 
Дак. фiльм.
15.10 «Сар дэч на за пра ша ем, 
або Па боч ным асо бам ува ход 
за ба ро не ны». Маст. фiльм.
16.20 «Аст ра вы». Яў ген Еў сцiг-
не еў.

17.05, 0.40 «Ча ла век у пра хад-
ным два ры». Маст. фiльм. 1-я 
се рыя.
18.10, 2.40 Су свет ныя скар-
бы.
18.35 Тай ная гiс то рыя раз вед-
кi. «Со ла для адзi но кiх со ваў. 
Эн та нi Блант». Дак. се ры ял. 
1-я се рыя.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.30 Сту пе нi цы вi лi за цыi. «Вя-
лi кая тай на ма тэ ма ты кi». Дак. 
фiльм.
21.25 «Зор кi рус ка га аван гар-
ду». Дак. се ры ял. Фiльм пер-
шы.
21.55 «Ка лом ба». Се ры ял.
23.45 «Па вел I». Дак. фiльм.
1.40 Май стар-кла сы Мiж на род-
най му зыч най ака дэ мii Юрыя 
Баш ме та.

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1980-ы. 2008 год (16+).
7.10, 8.50, 12.45, 14.00, 17.45, 
20.50, 21.40, 23.00, 1.05, 2.20, 
3.40, 4.55 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.35, 1.20 Фільм-спек такль 
«Ан то ній і Кле а пат ра». 1980 
год (16+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Жыц цё і 
дзіў ныя пры го ды Ра бін зо на 
Кру за». (16+).
11.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі». 
(16+).
12.00 «Аку лы пя ра». Аляк сандр 
Но ві каў. 1996 год (16+).
13.25 «Рок-н-рол ТБ». 1993 
год. «Фес ты валь Ро бін Гуд» 
у г. Лыт ка ры на. (16+).
15.00 Дак. фільм «Фран цыя, 
пес ня...» (16+).
16.00 Маст. фільм «Быў ме сяц 
май». (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наў га род ца вым: «Вік тар Цой». 
2005 год (16+).
18.55 «... Да 16 і ста рэй шым». 
1988 год (12+).
19.45 Маст. фільм «Мы, ні жэй-
пад пі са ныя». 1-я се рыя. (16+).

21.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
22.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
23.15 Тэ ле фільм «А. П. Чэ хаў. 
Сцэн кі». 1973 год (12+).
2.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (12+).
5.40 Маст. фільм «Лі мон ны 
торт». (16+).

4.00, 6.45, 14.00, 21.45, 1.00 
Ве ла спорт. «Ву эль та».
5.30, 8.15, 19.00, 2.30 Сну кер. 
Chіna Champіonshіp.
12.30, 23.30 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
13.15 Страль ба з лу ка. Ку бак 
све ту.
13.45, 18.45 Ве ла спорт. «Ву-
эль та»-эк стра.
21.05 Уні вер сі я да. Пла ван не.
22.45 Watts.
23.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.

0.30 Ка ме дыя «3 шчас лі выя 
па ра ся ці». (18+).
2.20 Ка ме дыя «Ня ўлоў ная чац-
вёр ка». (16+).
4.40, 14.20, 15.10, 16.00 «Ка ме-
ды ян ты (Шоу)». (16+).
5.05, 14.00, 14.50, 15.40 Скетч-
кам «Па між на мі». (16+).
5.50 Ка ме дыя «Пра ві лы жыц ця 
фран цуз ска га хлоп ца». (16+).
7.25 Ка ме дыя «З рэ ча мі на вы-
лет!» (16+).
9.00 Ка ме дыя «Па да ру нак з 
ха рак та рам». (12+).
10.35 Ка ме дыя «На цы я наль-
ная бяс пе ка». (12+).
12.10 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Ту шон ка». (16+).
16.35 Дэ тэк тыў «Ма ра фон для 
трох гра цый». (12+).
17.30 Пры го ды «Ча ты ры так-
сіс ты і са ба ка». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Усё або ні чо-
га». (16+).
21.25 Ка ме дыя «Пе ра мож цы і 
грэш ні кі». (16+).
23.15 Ме лад ра ма «Гэ ты ня ём кі 
мо мант». (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.40 «10 са мых» (16+).
8.10 «Док тар І...» (16+).
8.40, 19.00, 2.25 «Па да ру нак 
лё су». Се ры ял (16+).
10.25 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял (16+).
12.00 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.30 «Без пад ма ну» (16+).
13.20 «Пры від на два іх». Маст. 
фільм (12+).
15.05 «Вя сел ле і раз вод» (16+).
15.55 «Спат кан не з зор кай» 
(16+).
17.05, 4.00 «Утра пен не храб-
рых». Дак. фільм (12+).
17.55 «Сін дром дра ко на». Се-
ры ял (16+).
20.55, 1.35 «Ежа, я люб лю ця-
бе» (16+).
21.50 «Рэ ві зо ра» (16+).
22.50, 4.40 «Вок лад ка» (16+).
23.20 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял (16+).
0.05 «Кі ле ры». Ба я вік (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

8.10 Па-за ча сам (16+).
10.15 Іс пан ская-анг лій ская 
(16+).
12.45 Се зон па ля ван ня-3 
(12+).
14.15 Жон ка аст ра наў та 
(16+).
16.20 Ула дар пярс цён каў: вяр-
тан не ка ра ля (12+).
20.10 На зад у бу ду чы ню ІІІ 
(6+).
22.25 Секс па друж бе (16+).
0.35 Спіс Шынд ле ра (18+).
4.10 Хо лад у лі пе ні (16+).

6.20 Ма фія: гуль ня на вы жы-
ван не (16+).
8.20 Рэ аль ны та та (12+).
10.20 На шчад кі (16+).
12.35 Юнац тва Пят ра (12+).

14.20 Су ха дол (16+).
16.20, 4.20 Пар фу мер ка (12+).
18.10 Вя зень ста рой ся дзі бы 
(12+).
20.20 Муж чы на ў ма ёй га ла-
ве (16+).
22.40 Га ра скоп на ўда чу 
(12+).
0.40 Па лон ны (16+).
2.25 Ма нах і Д'я бал (12+).

6.00 Гуль ні ро зу му. (12+).
6.45 Зра бі або па мры. (12+).
7.05, 13.20, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці. (12+).
7.30, 10.20, 14.50 Ме га за во ды. 
(12+).
8.15, 11.05 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай. (12+).
9.00 Ва да і энер гія: аграб лен не 
па-ка лі фар ній ску. (12+).
11.50, 16.25, 19.30, 0.05, 2.20 
Рас сле да ван ні авія ка та строф. 
(12+).
12.35, 18.45, 21.45, 1.35, 4.45 
На ву ка бу ду чы ні. (12+).
15.40, 18.00, 21.00, 0.50, 3.55 
Су пер збу да ван ні Трэ ця га рэй-
ха. (12+).
17.10, 23.15, 3.10 Кры тыч ная 
сі ту а цыя. (16+).
20.15 Аў та-SОS. (12+).
22.30 Ліх ту гі за мя жой. (16+).

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 Вы жыць 
лю бой ца ной. (12+).
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Па ляў-
ні чыя на рэ лік віі. (16+).
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па ляў-
ні чыя на скла ды. (16+).
11.00 Пра ві лы па за да рож на га 
ру ху. (12+).
17.00, 22.00, 6.20 Ма хі на та ры. 
(12+).
18.00, 1.00 Клі ніч ны вы па дак. 
(16+).
20.00, 2.55 Аляс ка: сям'я з ле-
су. (16+).
4.40 Ма лан ка выя ка та стро фы. 
(16+).
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АСО БЫ Ў ГІС ТО РЫІ
Што: «СПІС ШЫНД ЛЕ РА»

Ка лі і дзе: TV1000, 21 жніў ня ў 0.35

Ос кар Шынд лер — член на цысц-
кай пар тыі, па спя хо вы ня мец кі біз-
нес мен, за мож ны фаб ры кант і ра та-
валь нік амаль 1200 поль скіх яў рэ яў 
пад час Дру гой су свет най вай ны. Рэ-
жы сёр Сты вен Спіл берг па ка заў лёс 
гэ та га ча ла ве ка на столь кі ўра жаль на 
і пе ра ка наў ча, што ў 1993—1995 гг. 
фільм атры маў тры дзя сят кі (!) са мых 
прэ стыж ных між на род ных кі наўз-
на га род і стаў са мым па спя хо вым 
чор на-бе лым філь мам су час нас ці. 
Сам рэ жы сёр, да рэ чы, ад га на ра ру 
ад мо віў ся, а на пры бы так за сна ваў 
даб ра чын ны фонд, які за хоў вае пісь-
мо выя свед чан ні і ін тэр в'ю з ах вя ра мі 
ге на цы ду, у тым лі ку ха ла кос ту.

...Поль шча, 1939 год. Ня мец кі біз-
нес мен Шынд лер пры бы вае ў Кра-
каў, каб на ла дзіць вы твор часць эма-
ля ва ных вы ра баў. Ён уме ла за вяз вае 
пры яцель скія ста сун кі з вы со кі мі чы-
на мі ня мец кай ар міі і СС, та му хут ка 
атрым лі вае ўсе да зво лы, а з дру го га 
бо ку, ідзе на кан такт з яў рэй скі мі ба га-
це я мі, ад якіх атрым лі вае не аб ход ныя 
для фаб ры кі гро шы. Мяс цо вы член яў-
рэй ска га са ве та Іц хак Штэрн зай ма ец-
ца най ман нем ра бо чых, да па ма га ю чы 
сва ім су пля мен ні кам вы рвац ца з ге та. 
Ад нак не ўза ба ве ў Кра каў пры бы вае 
афі цэр СС Гёт, яко му да ру ча на лік ві-
да ваць ге та і ад пра віць поль скіх яў рэ-
яў на зні шчэн не ў Аў швіц (Асвен цым), 
і ў біз нес ме на-Шынд ле ра абу джа ец ца 
Шынд лер-гу ма ніст...

Што: «НА СТРА ДА МУС»

Ка лі і дзе: 8 ка нал, 22 жніў ня 
ў 11.00 і 24 жніў ня ў 0.50

Гэ ты да лё ка не са мы «рас кру ча-
ны» ба ё пік, або, пра сцей ка жу чы, 
бія гра фіч ны фільм-дра ма, рас каз-
вае пра лёс су час ні ка Шэкс пі ра, 
су свет на вя до ма га ся рэд ня веч на га 
ўра ча, аст ро ла га і прад ка заль ні ка 
Мі шэ ля На стра да му са.

...Еў ро па, ХVІ ста год дзе. Ма ла ды 
ўрач па чы нае экс пе ры мен таль ныя по-
шу кі ле каў ад, ба дай, са май страш-
най на ва лы та го ча су — чу мы, якая 
вы ка сі ла ці не па ло ву еў ра пей ска га 
на сель ніц тва. Да лё ка не ўсім да спа-
до бы сме лыя ідэі і не ча ка ныя пра гно-
зы Мі шэ ля На стра да му са, та му і ён 
сам, і яго сям'я жы вуць у па ста ян най 
не бяс пе цы. Толь кі за ступ ніц тва і апя-
кун ства ўплы во вых ма нар хаў — Ка ця-
ры ны Ме дзі чы і Кар ла ІХ — да зва ля-
юць На стра да му су пра цяг нуць по шу кі. 
Ад нак спа лу чэн не ма гут на га ро зу му 
і не ар ды нар на га ха рак та ру да па мо-
гуць пе ра адо лець усе ня го ды, і сваю 
дзей насць На стра да мус пра цяг не ўжо 
ў якас ці пры двор на га ме ды ка, пры-
зна ны су час ні ка мі і да гэ туль не раз-
га да ны да кан ца на шчад ка мі...

Што: «ДЖОБС: ІМ ПЕ РЫЯ СПА КУ СЫ»
Ка лі і дзе: «Бе ла русь 2», 

27 жніў ня ў 14.50

Шлях ад сту дэн та-хі пі да прад-
пры маль ні ка, ін вес та ра і кі раў ні ка 
ад ной з са мых пра грэ сіў ных кам па-
ній све ту — та кім прад стаў ляе гле-
да чам гэ ты фільм Сты ва Джоб са, 
су за сна валь ні ка Аррlе. Гіс то рыя пра 
аме ры кан скую ма ру як яна ёсць: 
па чаць з ну ля, аба пі ра ю чы ся толь кі 
на ўлас ны та лент, ім пэт і жа дан не 
раз ві вац ца, і да сяг нуць та кіх вяр шы-
няў, пра якія дзя сят кі ты сяч лю дзей 
толь кі ма раць. Але хто ска заў, што 
шлях да зо рак пра ля гае мі ма цер-
няў, і што над звы чай ны ін тэ лект да-
па мо жа па збег чы па мы лак, страт і 
рас ча ра ван няў?..


