
6.50 Ме лад ра ма «Усё да 
леп ша га».*
8.30 На род ная ра ні ца.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.45, 22.10 Ме лад ра ма 
«Звод ныя сёст ры».*
11.00 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ка роб ка пе ра дач.
13.10 Ме лад ра ма «Пры га-
жун і па чва ра».*
15.15 Твой го рад.
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд-
ня.
15.55 Ва кол пла не ты.
16.40 Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя.
17.10 Ме лад ра ма «Апоўд ні 
на пры ста ні».***
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
0.10 Ка ме дыя «Дзень вы ба-
раў».***

7.05 Дэ тэк тыў «Та кая ра бо-
та».***
7.45 Се ры ял «Ры жыя».***
8.40, 18.10, 22.55 Тэ ле ба ро-
метр.
8.45 «Свет на вы ва рат». Трэ-
вел-шоу.
9.50 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам.***
10.55 Ка ме дыя «Па ляў ні чы 
на га ло вы».***
12.55 Тра гі ка ме дыя «Тэр мі-
нал».*
15.10 «Ка хан не ан лайн». Рэ-
алі ці-шоу.
16.15 «Уні вер-шэф».
16.50 Два руб лі.
17.10 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-
алі ці-шоу.
18.45 Ба я вік «Ла ра Крофт: 
рас кра даль ні ца граб ніц. Ка-
лыс ка жыц ця».***
20.40, 22.05 Тры лер «З мя не 
хо піць!»***

22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
23.00 «Вя лі кая ілю зія на Кіп-
ры».
23.30 «Ан лайн». Скетч кам.

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі». Кас-
цёл Свя то га Юза фа (Ру бя жэ-
ві чы).
8.05, 11.30, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 11.45, 20.15, 22.35 «Гэ ты 
дзень».
8.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Буль бя ныя ка ма кі і сма жа ная 
сві ні на.
8.50 «Цу да-вост раў, або Па-
лес кія Ра бін зо ны». Маст. 
фільм.*
10.35 М/ф.0
11.00 «Му зеі Бе ла ру сі». Гро-
дзен скі дзяр жаў ны му зей гіс-
то рыі рэ лі гіі.
11.50 «На пе рад у мі ну лае».
12.15 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
13.15, 21.05 «Час кі но».
13.20 «Га во рыць Маск ва». 
Дра ма.*
14.55 «Сы мон-му зы ка». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ-
міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па-
лы па ма ты вах паэ мы Яку ба 
Ко ла са.
17.00 «Со ла для тру бы». Дак. 
фільм.
17.50 «Бум ба раш». Тра гі ка-
ме дыя.*
20.20 «Мас тац тва Бе ла ру сі-
1980».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.10 «На ле ва ад ліф та». Ка-
ме дыя.*
22.40 «Гі та ра па кру зе».

7.35 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Нё ман» 
(Грод на) — ФК «Ві цебск».
9.25 Ганд бол. Лі га чэм пі ё-
наў. 1/4 фі на лу. Матч у ад-
каз. ПСЖ (Фран цыя) — «Пік» 
(Венг рыя).
10.55, 14.30 Мас тац кая гім-
нас ты ка. Этап Куб ка све ту. 
Ба ку.

13.00 Фут за ла. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. За ключ ны тур. «Са юз-
Энер га» (Баб руйск) — «Мер-
ку рый-ДМК» (Брэст).
15.55 Ха кей. Еў ра вык лік. 
Фран цыя — Бе ла русь. (У пе-
ра пын ках — PRO спорт. На-
ві ны.)
18.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ 
(Ба ры саў) — «Шах цёр» (Са-
лі горск). (У пе ра пын ку — PRO 
спорт. На ві ны.)
20.25 Тэ ніс. Тур нір WTA. Штут-
гарт. Фі нал.
22.30 Ганд бол. Лі га чэм пі ё-
наў. 1/4 фі на лу. Матч у ад каз. 
«Ман пялье» (Фран цыя) — 
«Весп рэм» (Венг рыя).
0.00 Фак тар сі лы.

7.00, 8.05 «Ня дзель ная ра нi-
ца».
8.00, 9.00 (з суб цiт ра мi), 16.00 
(з суб цiт ра мi) На шы на вi ны.
9.05 «Ня дзель ная про па-
ведзь» (з суб цiт ра мi).
9.20 М/с «Смя ша ры кi. ПIН-
код».
9.40 «Бес тал ко выя на тат кi».
10.00 «Па куль усе до ма».
10.55 «Фа зэн да».
11.30 Маст. фiльм «Кар' е ра 
Дзi мы Го ры на».
13.20 Да юбi лею Яў ге на Мар-
гу но ва. «Гэ та вам не лез гiн-
ка...»
14.20, 16.20 «Фi лiп Кiр ко раў. 
Ка роль i бла зан».
16.15 На вi ны спор ту (з суб-
цiт ра мi).
16.40 Да юбi лею Фi лi па Кiр ко-
ра ва. Шоу «Я».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Сён ня ўве ча ры».
22.35 «Што? Дзе? Ка лi?» Вяс-
но вая се рыя гуль няў.
23.45 Дра ма «Ка по не».***

6.00, 8.00, 10.05, 11.40, 13.40, 
23.00 «Дзень дзіў ных гіс то-
рый».
7.40 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».

9.40, 16.50 «Аў та па на ра ма».
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва ен ная тай на».
19.30 «Ты дзень».
20.25 «За ла тая ка лек цыя бе-
ла рус кай пес ні» ў Са лі гор ску.
0.40 Маст. фільм «Каў боі і 
анё лы».***

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.10 «Та кія дзіў ныя».***
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Ма ша і 
Мядз ведзь».0
6.55 «Ніт ка да ніт кі».*
7.50 «Культ/Ту рызм».***
8.20 «Бе ла русь сён ня».*
8.50 «Яшчэ тан ней».*
9.30 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0».*
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Се ры ял «Па ва рот на-
ад ва рот», 1—4-я се рыі.***
13.25 Маст. фільм «Рым скія 
ка ні ку лы».*
15.35, 16.15 Маст. фільм 
«Д'Ар тань ян і тры муш ке-
цё ры».*
21.00 «Ра зам».
22.00 Маст. фільм «Пад дуб-
ны».
0.20 Маст. фільм «Па кроў-
скія ва ро ты».*
2.45 Маст. фільм «Юнац тва 
Мак сі ма».0
4.15 М/ф «Док тар Ай ба-
літ».0
5.20 М/ф «Пры го ды ка пі та на 
Урун ге ля».

7.00 «Па кой сме ху».
7.25 Маст. фільм «Ка хан не 
як сты хій нае бед ства».*
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр».
12.15 «Сме ха па на ра ма Яў ге-
на Пет ра ся на».
12.50 «Ра ніш няя пош та».
13.30 «Ха». Ма лень кія ка ме-
дыі.
14.15 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».

16.15 Маст. фільм «Ад ной чы 
праз двац цаць га доў».*
17.45, 22.00, 23.10 Маст. фільм 
«Пра сцей па ра най рэ пы».*
20.55 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
23.10 Маст. фільм «Жа ніх 
для дур ні цы».*

5.45 «Аст рап раг ноз».
5.50, 8.20 Се ры ял «Фар мат 
А4».***
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.40 «Вус на мі дзі ця ці».
9.25 Ядзім до ма.
10.20 «Пер шая пе ра да ча».
11.00 «Цуд тэх ні кі».
12.00 «Дач ны ад каз».
13.10 «На шСпа жыў Наг ляд».
14.15 Маст. фільм «Пла та па 
лі чыль ні ку».***
16.20 «След ства вя лі...»
18.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 Маст. фільм «Не бяс-
печ нае ка хан не».***
23.30 «Зор кі сыш лі ся».

9.00, 15.40, 19.10, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры Дзя ду лі Мар-
ка».
9.45 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.15 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
10.45 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
12.20 Ка ме дыя «Ад пе тыя 
мах ля ры».
14.10 Ка ме дыя «Су пер-
нянь-2».
15.45 Гля дзім усёй сям' ёй. 
Маст. фільм «Том Со ер».
17.35 «Мульт па рад».
18.00 «Аб бу даў ніц тве і не ру-
хо мас ці».
18.15 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
19.10 Маст. фільм «Бе лае 
сон ца пус ты ні».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Ад ной чы ў 
Аме ры цы».
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6.00 Скетч-шоу «6 кад раў».
7.00, 2.45 Се ры ял «Ера лаш».
8.00 М/ф «Егіп тус».
8.30, 3.00 М/ф «Тры ка ты».
8.50, 3.20 М/ф «Фік сі кі».
9.20, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».
9.50 Ані ма цый ны фільм «Ар-
тур і мі ні пу ты».
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
13.10, 21.00 «Ураль скія пель-
ме ні».
14.40 Фан тас ты ка «Ры дзік».
17.00 Пры го ды «Джунг лі клі-
чуць! У по шу ках Мар су пі ла мі».
19.10 Ка ме дыя «Лё зы сла вы: 
звез ду ны на лё дзе».
23.10 Се ры ял «Га лы гін.ru».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
0.50 Жа хі «Упус ці мя не. Са-
га».
1.40 «Тур ба мік сер».
4.00 «Ла ві мо мант».
5.00 «Дур ні і да ро гі».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 Ты дзень Ін дыі на тэ ле ка-
на ле «Куль ту ра». «Ха джэн не 
за тры мо ры». Маст. фільм.
13.05 «Ра сія, лю боў мая!» 
«Лю дзі Бе ла га мо ра».
13.35, 1.55 «Не кра ну тая пры-
ро да Ка лум біі». Дак. фільм.
14.25 «Мі фы Ста ра жыт най 
Грэ цыі». Дак. се ры ял.
14.55 «Му зы ка страс ці і ка хан-
ня». Сім фа ніч ны ар кестр Маск-
вы «Рус кая фі лар мо нія».
16.00 Ге ніі і лі ха дзеі. Это рэ 
Ма я ра на.
16.30 «Пеш шу...» Маск ва ба-
рач ная.

17.00 «Шу каль ні кі». «Тай на 
Стро га наў скіх міль ё наў».
17.45 Да 110-год дзя з дня 
на ра джэн ня Ва сі ля Са лаў ё-
ва-Ся до га. «Ра ман ты ка ра-
ман са».
18.40 Ты дзень Ін дыі на тэ ле-
ка на ле «Куль ту ра». «Радж Ка-
пур. Та ва рыш ба дзя га». Дак. 
фільм.
19.20 «Культ кі но». «Спа дар 
420». Маст. фільм.
22.20 «Бліз кае акру жэн не 
Джа ні ка Фай зі е ва».
23.15 «Слу жан кі». Спек такль 
тэ ат ра Ра ма на Вік цю ка.****
1.45 «Ад ва рот ны бок Ме ся-
ца». М/ф для да рос лых.
2.50 «Ар ман Жан дзю Пле сі 
дэ Ры шэлье». Дак. фільм.

6.00, 12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1963. 2009 год.***
7.05, 9.40, 11.00, 14.20, 23.25, 
0.50, 2.50, 3.40 Му зыч ная на-
сталь гія.*
7.30 Тэ ле спек такль «Два ве-
рон цы».***
9.00, 3.00 «Мі ну лы час».*
10.00 «Кол ба ча су».***
13.10 Маст. фільм «Штэп сель 
жэ ніць Та ра пунь ку».***
15.00 «Быў час». 2010 год.***
16.00 Маст. фільм «Мы, ні жэй-
пад пі са ныя».***
18.20 «КВЗ-87—88». Трэ цяя 
су стрэ ча. Ка ман ды НДУ і 
1-ы ЛМІ.*
20.15 Пра гра ма «Тэ ма» з У. 
Лісць е вым: «Та лен ты і іх пры-
хіль ні кі». 1993 год.***
21.00 Маст. фільм «Не бой ся, 
я з та бой».***
0.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка». Гур ты 
«Центр» і «Вежливый от каз». 
2006 год.***

1.40 Маст. фільм «Ін спек тар 
Гул». 2-я се рыя.***
4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».*
5.00 Фільм-кан цэрт «Ра бі на 
на кань я ку». Гэ та вя сё лы «Ка-
пус нік». 1989 год.***

4.00, 7.00 Фут бол. «ФІ ФА».
4.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
6.00 Ве ла спорт. «Тур Ёрк шы-
ра».
7.30 Сну кер. Чэм пі я нат 
све ту.
9.30, 19.30 Ве ла спорт. «Тур 
Ра ман дыі».
11.00 Кон ны спорт. Global 
Champіons Tour.
12.15, 15.00 Аў та спорт. Се рыя 
WTCC.
14.00, 19.00, 0.00 Су пер байк. 
Этап чэм пі я на ту све ту.
16.00, 21.00, 2.45 Сну кер. 
Чэм пі я нат све ту. Фі нал.
1.15 Пляж ны фут бол. Ку бак 
све ту.

1.30 Ка ме дыя «Ня го ле ны 
нянь».***
3.05 Ка ме дыя «Пяць ня-
вест».***
5.00 Ка ме дыя «Ня ўлоў ная 
чац вёр ка».***
7.20 Ка ме дыя «Ма шы на ча су 
ў джа ку зі».***
9.05 Ка ме дыя «Як снег на га-
ла ву».***
10.45 Ме лад ра ма «Ка хан не з 
ры зы кай для жыц ця».***
12.20 Ка ме дыя «Дуп лекс».*
14.00 Ка ме дыя «Пі жон».***
15.35 Скетч кам «Па між на-
мі».***
16.00 Ка ме дыя «Сінь ёр Ра бін-
зон».***

17.55 Ка ме дыя «Вам пір-
шы».***
19.35 Ка ме дыя «Ад на клас ні-
цы».***
21.00 Ме лад ра ма «Як зай-
мац ца ка хан нем па-анг лій-
ску».****
22.50 Ка ме дыя «Ос кар».*

6.00 М/ф.
10.05 «Па нен ка і ку лі нар».
10.40, 1.45 «Не спа кой ны ўчас-
так». Се ры ял.***
14.00 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».
15.20, 17.35 «Рэ ві зо ра».
18.55 «Аме ры кан скі жа ніх».
19.55 «Без пад ма ну».
20.45 «Аляк сандр». Дра-
ма.***
23.50 «Асця рож на, мах ля-
ры!»
0.20 «Звыш на ту раль нае». Се-
ры ял.
4.40 «Ва ла сы. За блы та ная 
гіс то рыя». Дак. фільм.

8.10 Пры га жосць па-анг лій-
ску.****
10.15 Вы ха ду ня ма.****
12.10 Вя лі кая афе ра.***
14.15 Паш таль ён.***
17.35 Ча ла век, які змя ніў 
усё.***
20.10 Усмеш ка Мо ны Лі зы.*
22.30 Ад на клас ні кі.***
0.30 Па сей дон.*
2.25 Зне се ныя вет рам.*

6.20 Ад ной ле вай.*
8.10 Рус кая гуль ня.***
10.05 Му суль ма нін.***
12.20 Гуль ня ўсур' ёз.*

14.35 Пі ка вая да ма: чор ны 
аб рад.***
16.30 Вось мае са ка ві ка.*
18.25 24 га дзі ны.***
20.20 Ануч ны са юз.****
22.25 Руд і Сэм.*
0.30 Сын.***
2.30 Ма ма.***
4.30 Ня ўлоў ныя: джэк пот.***

6.00 Гуль ні ро зу му.*
6.50, 5.35 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці.*
7.15, 10.35, 19.00, 20.15, 22.55 
Па ча так.*
11.25, 13.50, 15.25 Mарс.*
16.15, 22.05 Гіс то рыя Бо га з 
Мор га нам Фры ме нам.***
18.00, 21.00, 0.30 Ге ній.***
19.50, 3.05 Тай ныя гіс то рыі.*
23.40 «Без цэн зу ры».****
1.35 Па па су праць Гіт ле ра.***
3.55 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы 
ста ра жыт на сці.***

8.00 Жыц цё са бак.
10.00 Тра са Ка лы ма.*
11.00, 20.00, 7.10 За гад кі пла-
не ты Зям ля.***
12.00, 21.00, 4.40 Біт вы ро ба-
таў.*
13.00, 22.00 Аме ры кан скія вы-
на ход ні кі.*
14.00 Што ха вае Сон ца.*
16.00, 23.00 За ла ты шлях 
Пар ке ра Шна бе ля.*
17.00, 1.00 Ле ген да аб зо ла це 
кра ка дзі лаў.***
18.00 За ла тая лі ха ман ка.***
19.00 Ра та валь ні кі-цяж ка ва-
га ві кі.***
0.00 Ге ній аў та ды зай ну.*
2.00 Май стры па тар га вац ца.*
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У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.

Zамор'еZамор'е  ��

ДЗІ ЦЯ ЗА ПА ДО ЗРЫ ЛІ 
Ў ТЭ РА РЫЗ МЕ

Су пра цоў ні кі ам ба са ды ЗША 
ў Лон да не вы клі ка лі на до пыт 
трох ме сяч нае дзі ця. Як па ве-
дам ляе Guаrdіаn, гэ та ад бы ло-
ся пас ля та го, як дзед не маў-
ля ці пры за паў нен ні ві за вай 
ан ке ты сцвяр джаль на ад ка заў 
на пы тан не аб да чы нен ні та го 
да тэ ра рыз му.

Дзед Хар ві Кень ён-Кэй рнса, за-
паў ня ючы блан кі, вы пад ко ва вы браў 
ва ры янт «так» у пы тан ні: «Ці ма е це 
вы да чы нен не да тэ ра рыс тыч най 
дзей нас ці, шпі я на жу, са ба та жу або 
ге на цы ду?» У вы ні ку дзі ця вы клі ка лі 
на раз мо ву ў ам ба са ду. «Я не мог 
па ве рыць, што яны не ўба чы лі па-
мыл кі, і што не маў ля не мо жа ні ко му 
на нес ці шко ду», — за явіў 62-га до вы 
Пол Кень ён. Ён рас ка заў, што ма лы 
вы дат на па во дзіў ся бе пад час раз мо-
вы і ні ра зу не за пла каў. «Ві да воч на, 
ён не быў уцяг ну ты ні ў ге на цыд, ні ў 
шпі я наж. Ён толь кі са ба та ваў не каль-
кі пад гуз каў, але пра гэ та ў ам ба са-
дзе не ве да юць», — за явіў дзед, чыя 
па мыл ка абы шла ся сям'і пры бліз на 
ў 3500 еў ра з-за ня вы да дзе най свое-
ча со ва ві зы. Ка рыс таль ні кі ін тэр нэ ту 
пас ля ін цы дэн ту ўсу мні лі ся ў ра зум-
нас ці дып ла ма таў.

ЯШЧАР КУ ЗРА БІ ЛІ 
АФІ ЦЭ РАМ

Па лі цэй скія з дэ парт амен та 
го ра да Эй ван дэй ла (Ары зо на, 
ЗША) узя лі на служ бу яшчар ку. 
Пра гэ та су пра цоў ні кі пра ва-
ахоў ных ор га наў па ве да мі лі на 
сва ёй ста рон цы ў Fасеbооk.

Ба ра да тая ага ма па мя нуш цы 
Ай ра пры ня ла пры ся гу і атры ма ла 
па лі цэй скі зна чок. Рэп ты лія тра пі-
ла ў дэ парт амент Ары зо ны ў кра-
са ві ку 2016 го да, каб вы яў ляць па 
па ху не ка то рыя ві ды нар ко ты каў. 
На дум ку экс пер таў, гэ тыя яшчар кі 
ма юць вост ры нюх і змо гуць да па-
маг чы ў по шу ках за ба ро не ных рэ чы-
ваў лепш, чым са ба кі з кі на ла гіч най 
служ бы.

З-ЗА ЧА ГО 
РАЗ ВЯЗ ВА ЮЦ ЦА ШНУР КІ

Да след чы кі з Ка лі фар ній ска-
га ўні вер сі тэ та ў Берк лі, ЗША, 
рас тлу ма чы лі, ча му шнур кі ў 
абут ку час та раз вяз ва юц ца на 
ха ду. Вы ні кі ра бот фі зі каў апуб-
лі ка ваў ча со піс Рrосееdіngs оf 
thе Rоуаl Sосіеtу А.

Для гэ та га на ву коў цы за пі са лі на 
ві дэа прак ты ка ван не на бе га вой да-
рож цы, якое вы ка на ла ад на з аў та-
раў да сле да ван ня, Крыс цін Грэг. Фі-
зі кі вы свет лі лі, што пад час бе гу на га 
ўда ра ец ца аб зям лю з сі лай, якая 
ў сем ра зоў пе ра вы шае сі лу ця жа-
ру. Гэ та пры во дзіць да рас ця жэн ня і 
па слаб лен ня за вя за на га вуз ла. Ад-
на ча со ва сі ла інер цыі ўздзей ні чае 
на сва бод ныя кан цы шнур коў, кан-
чат ко ва іх раз вяз ва ю чы. На дум ку 
аў та раў ар ты ку ла, ра зу мен не та го, 
як ды на міч ныя на груз кі ўплы ва юць 
на вуз лы, вель мі важ нае, па коль кі 
вуз лы су стра ка юц ца скрозь — ад 
ДНК да суд на ход ства і па ра шут на-
га спор ту. На ву коў цы не ўпер шы ню 
зна хо дзяць тлу ма чэн не на пер шы 
по гляд ня знач ным з'я вам. На прык-
лад, ра ней у кра са ві ку аме ры кан-
скія і ту рэц кія ге не ты кі ра за бра лі ся, 
ча му «со вам» цяж ка ра на за снуць.

Іван КУ ПАР ВАС. hvir@zviazda.by

�


