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Пі тон — па моч нік 
цы руль ні ка

Цы руль ня Haar Mode Team у ня-
мец кім Дрэз дэ не пра па на ва ла 
на вед валь ні кам ма саж шыі жы-
вым пі то нам, па ве дам ляе UPІ.

Яе ўла даль нік Франк До лен 
сцвяр джае, што да ве даў ся пра та-
кі ме тад ма са жу пад час па езд кі па 
Паўд нё вай Аф ры цы. Вяр нуў шы ся 
ў Гер ма нію, ён вы ра шыў «пра ца-
ўлад ка ваць» свай го га да ван ца — 
13-га до ва га ка ра леў ска га пі то на 
па мя нуш цы Мон ці. Даў жы ня Мон ці 
пе ра вы шае метр, а ва га скла дае 
2,4 кі ла гра ма. Па вод ле слоў До ле-
на, це ла пі то на на 90% скла да ец ца 
з мыш цаў, што ро біць гэ тых паў зу-
ноў ідэа льны мі ма са жыс та мі. Кошт 
30-хві лін на га се ан са скла дае 35 еў ра.

Усе кра і ны све ту 
за 10 га доў

Жы хар Паў ноч най Ір лан дыі 
Джо ні Уорд на ве даў 197 кра ін 
све ту. На па да рож жа ў яго пай-
шло 10 га доў. Пра гэ та 33-га до-
вы муж чы на на пі саў на сва ёй 
ста рон цы ў Facebook.

Апош няй у яго марш ру це ста ла Нар-
ве гія, да якой Уорд да ля цеў 14 са ка ві ка. 
Як ад зна чае BBC News, Уор ду да вя ло-
ся мно гае пе ра жыць за гэ тыя га ды. У 
пры ват нас ці, яго двой чы арыш тоў ва лі ў 
аф ры кан скай Лі бе рыі, а ў Ан го ле на ва-
чах ір ланд ца за стрэ лі лі ча ла ве ка. Уорд 
па чаў сваё па да рож жа ў 2006 го дзе. 
Па вод ле яго слоў, у кож най кра і не ён 
пра во дзіў ад не каль кіх дзён да не каль-
кіх тыд няў. У па чат ку фі нан са вае ста но-
ві шча муж чы ны бы ло цяж кім, яму на-
ват да во дзі ла ся вы кла даць анг лій скую 
мо ву ў Паўд нё вай Ка рэі і Тай лан дзе, 
каб за ра біць на жыц цё. За тым Уорд 
па чаў вес ці ту рыс тыч ны блог і атрым лі-
ваць да ход ад рэ кла мы. Ён сцвяр джае, 
што змог за ра біць на гэ тым больш за 
1,5 міль ё на до ла раў.

Уорд звя заў ся з прад стаў ні ка мі 
Кні гі рэ кор даў Гі не са. Ён хо ча, каб 
яго афі цый на пры зна лі са мым ма-
ла дым па да рож ні кам, які па бы ва ў 
ва ўсіх кра і нах све ту, а так са ма адзі-
ным ір ланд цам, яко му ўда ло ся гэ та 
зра біць.

Фер мер ад су дзіў 
са бе... цяг нік

Са мпу ран Сінгх, фер мер з ін-
дый ска га шта та Пен джаб, па 
ра шэн ні су да атры маў 20-ва-
гон ны па са жыр скі цяг нік, 
які на ле жаў кам па ніі Іndіan 
Raіlways, па ве дам ляе NDTV.

Прад пры ем ства на бы ло ў фер ме-
ра зям лю для бу даў ніц тва чы гун кі, 
ад нак не вы пла ці ла яму на леж ныя 
10 міль ё наў ру пій (ка ля 150 ты сяч 
до ла раў). Фер мер па даў іск яшчэ ў 
2015 го дзе і вый граў спра ву, ад нак у 
кам па ніі за яві лі, што та кіх гро шай у іх 
ня ма. Пас ля паў тор на га су да Сін гху 
бы ло пры свое на пра ва ка ры стан ня 
цяг ні ком. Атры маў шы ад па вед ны
да ку мент, фер мер і яго  ад ва кат ад-
пра ві лі ся на стан цыю і ўру чы лі ра-
шэн не су да ма шы ніс ту чы гу нач на га 
са ста ву. Пры гэ тым Сінгх да зво ліў 
яму за вяр шыць рэйс па марш ру це, 
па коль кі, па сло вах фер ме ра, пры-
пы нен не на нес ла б ня зруч нас ці ты-
ся чам па са жы раў.
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6.15 Іс насць.
6.45, 22.15 Ме лад ра ма «Не 
шка дую, не клі чу, не пла-
чу».***
8.35 «120-я: го нар і сла ва». 
Дак. фільм.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Да ча.
9.50 Се ры ял «Сва ты-5».*
11.00 50 рэ цэп таў пер ша га.
12.10 Вя лі кі сэл фі-тур.
12.45 Зда роўе.
13.30, 15.45 Ме лад ра ма «Ка-
лі ты не са мной».*
15.15 Кра і на.
17.45 Дэ тэк тыў «Па ла він кі 
не маг чы ма га».*
21.00 Па на ра ма.
21.40 Клуб рэ дак та раў.
1.50 Дзень спор ту.

7.05 «Ан лайн». Скетч кам.
8.00 Фільм для дзя цей 
«Прын цэ са на га ро шы не».*
9.00, 22.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05 Се ры ял «Шчас лі выя ра-
зам-4».***
10.55 Ані ма цый ны фільм 
«Ар тур і вай на двух све-
таў».*
12.45 «Мо ду на ро ду».
13.40 «Свет на вы ва рат». Трэ-
вел-шоу.
14.40, 21.20, 22.05 «Па нен ка-
ся лян ка». Рэ алі ці-шоу.
15.45 Ка пей ка ў ка пей ку.
16.20 Ка ме дыя «Та кія роз-
ныя бліз ня ты».*
18.00 Рэ пар цёр.
18.50 «Біт ва эк стра сэн саў. 
15 се зон». Рэ алі ці-шоу.
20.55 «Сям'я». Рэ алі ці-шоу.
22.05 Спорт ла то 6 з 49, 
КЕ НО.
22.15 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». Ме ды цын скае рэ а-
лі ці.
23.25 Ба я вік «Мі сія: не вы ка-
наль ная 3».***

7.25 «Сі ла ве ры».
7.50, 11.55, 20.05 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.05, 12.10, 20.20, 0.00 «Гэ ты 
дзень».
8.10 «Бе ла рус кая кух ня». 
Пер нік з ма кам.
8.40 «Вы со кі блан дзін у чор-
ным ча ра ві ку». Ка ме дыя.*
10.10 «Край».
10.35 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.00 «На ву ка ма нія».
11.25 «Ка мер тон». На род ны 
ар тыст Бе ла ру сі Ана толь Яр-
мо лен ка.
12.15 «Пра да дзе ны смех». 
Му зыч ная каз ка.
14.30 Юбі лей ны кан цэрт Іс куі 
Аба лян «Геа мет рыя па чуц-
цяў».
16.00 «Апош ні дзень». Фрун-
зік Мкртчан.*
16.35 «Муж чы ны». Ка ме-
дыя.*
17.45 «Час кі но».
17.55 «Жэ ня, Жэ неч ка і «Ка-
цю ша». Тра гі ка ме дыя.*
19.15 «Май стры і ку мі ры». 
На род ны ар тыст Бе ла ру сі, на-
род ны ар тыст СССР Ге надзь 
Аў сян ні каў.
20.25 «Мас тац тва Бе ла ру сі-
1961» (каст рыч нік).
20.40 «Ка лы хан ка».
21.05 «Пад кі дыш». Ка ме-
дыя.
22.15 Сцінг. Кан цэрт у Бер-
лі не.

7.55 Бія тлон. Чэм пі я нат све ту. 
Гон ка пе ра сле ду. Жан чы ны.
8.45 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Кан ты я лах ці. Спрынт. 
Жан чы ны.
10.10 Ха кей. КХЛ. За ход няя 
кан фе рэн цыя. Фі нал. Пя ты 
матч. СКА (Санкт-Пе цяр-
бург) — «Ла ка ма тыў» (Яра-
слаўль).
12.05 Бас кет бол. Еў ра лі га. 
«Па на ці на і кос» (Грэ цыя) — 
ЦСКА (Ра сія).
13.45 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ма я-
мі. 1/2 фі на лу.

15.50 Піт-стоп.
16.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
16.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. Фі нал. Пя ты матч. 
«Юнац тва-Мінск» — «Нё ман» 
(Грод на). (У пе ра пын ках — 
PRO спорт. На ві ны.)
19.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 1-ы тур. 
ФК «Го мель» — БА ТЭ (Ба-
ры саў). (У пе ра пын ку — PRO 
спорт. На ві ны.)
21.25 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя 
кан фе рэн цыя. Фі нал. Пя ты 
матч. «Ме та лург» (Маг ні-
та горск) — «Ак Барс» (Ка-
зань).
23.20 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ма-
я мі. Фі нал.

7.00, 8.05 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00 (з суб ціт ра мі), 16.00, 
20.30 На шы на ві ны.
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды».0
9.20 «Зда роўе».
10.30 «Смак».
11.15 «Ідэа льны ра монт».
12.15 «Ра зум ні цы і ра зум ні-
кі».
13.10 Тэ ле ча со піс «Гу ма рын-
ка».
13.30, 16.20 «Ва кол сме ху».
15.10 «25 га доў пас ля СССР». 
Кыр гыз стан.
16.15 (з суб ціт ра мі), 21.00 На-
ві ны спор ту.
17.40 «Хто хо ча стаць міль я-
не рам?»
18.40 «Хві лі на сла вы». Но вы 
се зон.
21.05 «Сён ня ўве ча ры».
22.35 «Пра жэк тар пэ рыс хіл-
тан».
23.10 Фан тас ты ка «Паў стан-
не пла не ты Мал паў».*
1.00 Ка ме дыя «Сем ня вест 
яф рэй та ра Збру е ва».*

6.00 Маст. фільм «Га рад скі 
ра манс».*
7.40 «Тай ны Чап ман».
8.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-
по тэ зы».

9.25 «Ра монт па-сум лен на-
му».
10.05 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма».
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.35 «Да лё кія сва я кі».
12.05, 1.00 Ка ме дыя «За дву-
ма зай ца мі».*
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40 «Ад кры тая раз мо ва».
13.55 «Усім па кат ку».
14.30, 16.40 Ка ме дыя «За ла-
тое ця ля».*
15.55 «Вя лі кі го рад».
18.25 Кан цэрт Мі ха і ла За до р-
на ва.
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 «За сак рэ ча ныя спі сы. 
Кас міч ныя тай ны».
21.50 «Джо кер». Се ры ял.

6.00, 4.50 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
7.35 «Са юз ні кі».*
8.05 М/ф.0
9.00 «Вой, ма мач кі!»*
9.30 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0».*
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Зроб ле на ў СССР».*
10.45 Маст. фільм «Два нац-
цаць крэс лаў».*
13.45 «Ця жар абе ду».*
14.15, 1.50 Маст. фільм «Ча-
ла век-ар кестр».*
16.15 Се ры ял «Заў сё ды га-
ва ры заў сё ды».***
20.00 Се ры ял «Спрут».***
3.15 Маст. фільм «Вол га-
Вол га».* 

7.00 Маст. фільм «Тан га ма-
тыль ка».*
8.40 Дэ тэк тыў «След ства вя-
дуць зна та кі».*
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 «Жы выя гіс то рыі».
12.15 «Пя цё ра на ад на го».
13.05 «На ша спра ва».
13.20, 14.15 Маст. фільм «Гас-
па ды ня вя лі ка га го ра да».*
17.10 «Су бот ні ве чар».
19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.

20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Анш лаг і Кам па нія».
22.40 Маст. фільм «Клю чы».*

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10, 8.20 Се ры ял «Агент 
асо ба га пры зна чэн ня».***
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.50 «Ура чэб ныя тай ны 
плюс».
9.25 «Ра зум ны дом».
10.20 Га лоў ная да ро га.
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая».
12.00 Ква тэр нае пы тан не.
13.10 НТБ-ба чан не. «Коль кі 
каш туе ва ша шчас це».***
14.05 «Біт ва шэ фаў».
15.00 «Па двой ныя стан дар-
ты».
16.20 «Ад ной чы...»
17.05 «Сак рэт на міль ён». 
Але на Бі ру ко ва.***
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты су пер!»
22.15 «Ты не па ве рыш!»
23.10 «Усе хі ты «Гу мар FM». 
Кан цэрт.*

9.00, 15.55, 18.55, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 М/ф.
9.30 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
9.40 «Сі не ма тог раф». Ка-
ме дыя «Жа ніць ба Баль за-
мі на ва».
11.10 Ка ме дыя «Дзяў ча ты».
12.50 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Прын цэ са-ле бедзь».
14.25 «Гля дзім усёй сям'-
ёй». Се ры ял «Ад ной чы ў 
каз цы».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Се ры ял «Ай цец 
Браўн».
17.25 Ка ме дыя «Хут кі цяг-
нік».
19.00 Ка ме дыя «Гор ка».
20.40 «Ве чар ні ца».
20.50 «Фэшн іs my пра-
фэшн».
21.05 Ка ме дыя «Са мы вя лі кі 
сак рэт Зям лі».

6.00 Скетч-шоу «6 кад раў».
7.00 М/ф «Мія і я».
7.30, 2.30 «Ера лаш».
8.00 М/ф «Егіп тус».
8.30, 3.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.50, 3.20 М/ф «Фік сі кі».
9.10, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».
9.30 М/ф «Алі са ве дае, што 
ра біць».
10.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!»
10.30 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
11.30 Се ры ял «Збег лыя сва-
я кі».
13.30, 1.10 «Тур ба мік сер».
15.00 Ка ме дыя «Тэр мі нал».
17.40 Ані ма цый ны фільм «Ма-
да гас кар-3».
19.30 Фэн тэ зі «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў».
21.40 «Ураль скія пель ме ні».
23.00 Жа хі «Сон ца ста ян не».
0.40 «Сэр цы за ка хан не».
4.00 «Ла ві мо мант».
5.00 «Дур ні і да ро гі».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 Біб лей скі сю жэт.
10.35 «Ка ру сель». Маст. 
фільм.
11.45 «Ма ры на Ня ёло ва. 
Я заў сё ды на сцэ не». Дак. 
фільм.
12.35 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му. Неф ран та выя 
на тат кі».
13.05, 1.00 «Кры ла ты ўла дар 
мо раў». Дак. фільм.
14.00 «Мі фы Ста ра жыт най 
Грэ цыі». Дак. се ры ял.
14.30 На цы я наль ная прэ мія 
дзі ця ча га і юнац ка га тан ца 

«Вяс на свя шчэн ная» ў Вя лі-
кім тэ ат ры.
15.55 Ко лер ча су. Ало вак.
16.05 Да 70-год дзя Мі ха і ла Мі-
шы на. «Лі нія жыц ця».
17.00 На ві ны куль ту ры.
17.30 «Прод кі на шых прод-
каў». Дак. се ры ял.
18.10 «Больш чым ка хан не». 
Ула дзі мір Ба саў і Ва лян ці на 
Ці то ва.
18.50 «Ра ман ты ка ра ман са».
19.45 «Аст ра вы». Ва ле рый 
За ла ту хін.
20.20 «Бум ба раш». Маст. 
фільм.
22.30 «Бе лая сту дыя».
23.10 Кі но на ўсе ча сы. «Бі-
лак сі-блюз». Маст. фільм.****
1.55 «Шу каль ні кі». «Вя лі кая 
аб хаз ская сця на».
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай. Тэ ма: «В. Вы-
соц кі». 2004 год.*
6.55, 8.50, 9.40, 11.40, 13.10, 
14.40, 15.40, 17.50, 19.00, 
2.45, 3.40, 5.45 Му зыч ная на-
сталь гія.*
7.20 Маст. фільм «Сы хо дзя чы — 
сы ходзь».***
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час».*
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».*
11.00 Кан цэрт гур та «Машина 
времени». 1990 год.*
12.00, 18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1967. 2008 год.***
13.40 Тэ ле спек такль «Га дзін-
нік з зя зю ляй».***
16.00 «Кол ба ча су».***
17.00 «Пес ня-82». 2-я част-
ка.*
19.15 «КВЗ-87». НДУ — 
ДДУ.***

21.00 «Быў час». 2009 год.***
21.55 «Пе на». Фільм-спек-
такль Мас коў ска га тэ ат ра 
Са ты ры. Па ста ноў ка В. Плу-
ча ка.***
0.00 Тэ ле спек такль «Віш нё вы 
сад».***
5.00 «Тэ ат раль ны ра ман» 
з Эд вар дам Ра дзін скім.*

2.30, 5.00, 8.00, 15.00, 22.00 
Сну кер. Chіna Open.
4.00, 6.00, 18.00, 20.15, 0.30 
Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я нат 
све ту.
12.30 Watts.
13.30, 21.15 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
0.00 Ра лі. ERC.

0.40 Ка ме дыя «Мой ся бар 
Дзед Ма роз».*
2.10 Ме лад ра ма «Стаў ка на 
ка хан не».*
3.50 Ка ме дыя «На ва год няя 
жон ка».***
5.35 Фан тас ты ка «Уль тра аме-
ры кан цы».****
7.15 Ка ме дыя «Са ма па са-
бе».***
9.00 Ка ме дыя «Ня пра віль ныя 
ко пы».****
10.35 Ме лад ра ма «Анж і Габ-
ры ель».***
12.10 Ка ме дыя «На ві ны з пла-
не ты Марс».***
14.00 Скетч кам «Па між на-
мі».***
14.25 Ка ме дыя «Леа і 
Беа».***
17.35 Ка ме дыя «Я не ве даю, 
як яна ро біць гэ та».***
19.15 Ка ме дыя «Ста рая доб-
рая ор гія».***

21.00 Ка ме дыя «Чу жое вя сел-
ле».***
22.35 Ка ме дыя «Мод ная 
штуч ка».*

6.00 М/ф.
9.50 «Хро ні кі мас коў ска га по-
бы ту».
10.40 «До каз ві ны».
11.15, 2.15 «Спра ва суд дзі Ка-
рэ лі най». Се ры ял.***
14.50 «Рыа-2». Ані ма цый ны 
фільм.
16.35 «Апа ка ліп сіс».
17.35 «Дзі кія гро шы».
18.30, 5.30 «10 са мых».
19.05 «Аме ры кан скі жа ніх».
20.10 «Дом Сон ца». Дра-
ма.***
22.05 «Якія змя ня юць рэ аль-
насць». Фан тас ты ка.*
0.00 «Звыш на ту раль нае». Се-
ры ял.
1.25 «Аме ры кан скі жа ніх».

8.10 Пра ві лы зды му: ме тад 
Хіт ча.*
10.20 Ева: штуч ны ро зум.*
12.05 Вя лі кія во чы.***
14.05 Ула дар пярс цён каў: 
Вяр тан не Ка ра ля.*
17.45 Ус па мі ны пра бу ду чы-
ню.***
20.10 Сен са цыя.***
22.10 Пры ві ды бы лых сяб ро-
вак.***
0.10 Це ла а хоў нік.****
2.15 Ім гла.***
4.30 У ча кан ні веч нас ці.***

6.20 Ста ры но вы дом.*
8.10 Вы кру та сы.*

10.15 Пла тон.***
12.30 Ста рое доб рае кі но. Ры-
зы ка без кант рак ту.*
14.20 Хло пец з на шых мо гі-
лак.*
16.20 Як вый сці за муж за 
міль я не ра. Част ка 2.*
18.20 Спар та.***
20.20 Не адэ кват ныя лю-
дзі.***
22.30 Пра што га во раць муж-
чы ны.***
0.30 Са мка.***
2.20 Усе пай шлі.***
4.40 Слон.*

6.00, 7.55, 9.25, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 18.55, 
20.05, 21.35, 23.05, 0.15, 1.00, 
2.30, 3.15, 4.05, 4.50, 5.35 На-
ву ко выя не да рэ чнас ці.*
19.15 Глі ня ная ар мія Кі тая.***

8.00 Біт вы ро ба таў.*
9.00 За ла тая лі ха ман ка.***
10.00 Ра та валь ні кі-цяж ка ва-
га ві кі.***
11.00, 23.00 Тра са Ка лы ма.*
12.00 Ра та валь ні кі Эве рэс-
ту.***
13.00, 1.00 Аляс ка: сям'я з ле-
су.***
14.00, 22.00 Аляс ка: апош ні 
ру беж.***
15.00 Па ля ван не на тру фе-
лі.*
16.00 Як па бу да ваць... што 
за ўгод на.*
17.00 Тэх на ге ні ка.*
18.00, 7.10 Ма хі на та ры.*
19.00, 0.00 Бра ты Ды зель.***
20.00 Хут кія і гуч ныя.***
21.00 Адам псуе ўсё.***
2.00 Уця чы ад па го ні.*
4.40 У па го ні за кла сі кай.*
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