
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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Зо на 
Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.50 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
11.20 БеларусьLІFE.
11.40 Еurovіsіon. Вы ні кі тыд-
ня.
12.10, 0.55 Дак. се ры ял «Міс-
тыч ныя гіс то рыі».
13.10 Се ры ял «Ды хай са 
мной. Шчас це ў па зы ку». 
1-я і 2-я се рыі.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.45 Се ры ял «След». 
1-я се рыя.
16.30 «Ся мей ныя ме лад ра-
мы». 1-ы вы пуск.
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Ган на Гер-
ман».
23.55 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.45 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.30 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Двое 
з куф ра».
10.40 Се ры ял «Я — це ла-
а хоў нік».
11.50 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
14.00 «Жа но чая лі га. Хлоп-
цы. Гро шы. Ка хан не».
14.30 Ме лад ра ма «Спат кан-
не ўсля пую».
16.20, 23.45 «Пе ра за груз ка». 
Мо ла дзе вае ток-шоу.
17.00 М/с «Клуб Вінкс. Шко-
ла ча раў ніц».
18.55 Се ры ял «Ма ёр Вет-
раў». 1-я і 2-я се рыі.
20.55 Це ла ча ла ве ка.
21.25 КЕ НО.
21.35 Се ры ял «Уні вер. Но-

вы ін тэр нат».
22.45 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».
0.25 Му зыч ны кон курс 
«GBOB» у Бе ла ру сі.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 14.05, 17.00, 21.05, 0.30 
«Ка лей да скоп».
8.05, 14.10, 17.10, 0.35 «Эн-
цык ла пе дыя бе ла рус ка га 
спор ту». Ба раць ба сам ба і 
дзю до.
8.15 Дзі ця чы фільм. «Фан-
та зіі Вяс ну хі на».
10.20, 22.00 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.50, 21.10 Се ры ял «Мег-
рэ».
11.35, 0.05 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці кам па зі та ра, 
пі я ніс та, пе да го га Ры го ра 
Шар шэў ска га.
12.00 «Ча ла век на сва ім мес-
цы». Твор чы ве чар на род на-
га ар тыс та Ра сіі Ула дзі мі ра 
Мянь шо ва.
13.00 «Час для роз ду му». 
Маст. фільм.
14.20 «Пло шча мас тац тваў». 
Мас так — гэ та лёс... Твор-
часць мас та ка Ва сі ля Кас-
цю чэн кі.
14.50 «Глы бо кае». Дак. 
фільм.
15.00 «На сталь жы». Кам па-
зі тар Люд мі ла Шлег.
15.25 «Цу ды пры ро ды». Вя-
лі ка бры та нія. Ка зах стан. Кі-
тай. Чэ хія.
15.55 М/ф.
16.15 «На ша спад чы на». Жа-
лу доц кі па лац.
16.40 «Ім гнен не веч нас ці». 
Пе ра клад чы ца, паэ тэ са На-
дзея Воль пін і Сяр гей Ясе-
нін.
17.20 «Свет пры ро ды». Ле-
са ба лот ны комп лекс Чыр во-
ны бор.
17.45 «Да кра нан не». Дак. 
фільм.
18.15 «Ка ра ні». Паэ ты Кі шы-
нё ва.
18.40 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
18.45 «Скарб ні ца Ма гі лёў-
шчы ны». Па лац Па цём кі на.
19.15 «Дзі ця да ліс та па да». 

Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
22.30 «Пе цяр бург ская ноч». 
Маст. фільм.

8.10 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. Прэм' ер-лі га. «Фул-
хэм» — «Эвер тан».
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. Прэм' ер-лі га. «Лі вер-
пуль» — «То тэн хэм».
11.55 Ганд бол. Ад бо рач ны 
матч чэм пі я на ту Еў ро пы. 
Бе ла русь — Нар ве гія. Жан-
чы ны.
13.20 Фут бол. На шля ху да 
чэм пі я на ту све ту па фут бо-
ле-2014. Ві дэа ча со піс.
13.50 Фут бол. Бе ла рус-
банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
1 тур. «Днепр» (Ма гі лёў) — 
«Ды на ма» (Мінск).
15.40 Ха кей. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. Фі нал.
17.30 Фут бол. Бе ла рус-
банк — чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. 1 тур. «Шах цёр» (Са лі-
горск) — БА ТЭ (Ба ры саў).
19.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
19.50 Авер тайм.
20.20 Час фут бо ла.
21.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. Прэм' ер-лі га. «Сан-
дэ рлэнд» — «Вест Хэм».

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 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «У наш час».
12.05 «Яны і мы».
13.10 «Спра ва ва ша...».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Элі за Ажэш ка. Мя цеж ная 
ду ша».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 Юбі лей ны кан цэрт 

А. Са ла ду хі.
23.20 Маст. фільм «Вы кра-
дзе ная».
1.05 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».
8.30 «Ты дзень».
9.45 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.40 «Та кі лёс».
12.30 «Ся мей ныя дра мы».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг. Но-
вы се зон. Біт ва ка вер-бэн-
даў». «Cover Duck» су праць 
«Іnomarkі».
15.30 «Не хлу сі мне!».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Ежа ба гоў».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Тва ры ў 
на тоў пе».
22.15 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.15 Бе ла русь сён ня.
8.15 Се ры ял «Ін шае жыц-
цё».
10.00, 0.50 Маст. фільм «Ба-
ла мут».
11.30 «На ша мар ка».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На-
ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
12.20 Се ры ял «Чу жыя па-
мыл кі».
14.05, 4.05 Дак. фільм «Тай-
ныя зна кі».
15.20, 23.35 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10, 3.40 Се ры ял «Мон тэ-
к рыс та».
18.20 Се ры ял «МУР ёсць 
МУР 2».
21.20 Се ры ял «Га ла сы».
23.05 «Бе ла русь сён ня».
0.25 Агуль ны ін та рэс.
2.25 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».

10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.45 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Вай на 1812 го да. Пер-
шая ін фар ма цый ная».
15.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.05 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
18.55 Се ры ял «Аса бо вая 
спра ва».
20.45 Се ры ял «Са ма ра-2».
23.35 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы: клю чы ад даў га лец ця».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
9.40, 10.20 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
11.00 «Да су да».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.25 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «Га ту ем з Аляк се ем 
Зі мі ным».
15.40, 18.35 «Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не».
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.35 «Га во рым і па каз ва-
ем». Ток-шоу.
19.35 Се ры ял «Дзі кі».
23.10 Сён ня. Вы ні кі.
23.35  Маст .  фільм 
«Госць».

7.00, 13.00, 19.05, 20.55, 
23.55 «На двор'е».
7.05 М/ф.
8.20 Ка ме дыя «Ад на клас-
ні цы».
10.05 Се ры ял «Ведзь мы з 
Іст-Эн да».
11.35 Ка ме дыя «Прын цы 
па вет ра».
13.05 Се ры ял «Усё пра 
Еву», 1-2 се рыі.
15.15 Се ры ял «Тай ны Ні ра 
Вуль фа».
16.10 Мульт па рад.

16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тэ о рыя 
хлус ні».
17.55 Се ры ял «Служ ба на-
він».
19.10 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Фан тас ты ка «Чор ная 
дзір ка».
23.10 Се ры ял «Спіс клі ен-
таў».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.15, 0.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Свят-
ла фор».
10.00 «Яда па пра ві лах і 
без».
11.00 «Жон кі алі гар хаў».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
13.00, 23.15 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ва ле ра-
ТБ».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Дра ма «Арол дзя вя-
та га ле гі ё на».
18.30, 0.00 «Ла ві мо мант».
20.00 Се ры ял «Кух ня».
21.10 Ка ме дыя «Пры ві тан-
не, мы ваш дах!».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 На-
ві ны куль ту ры.
9.15, 0.40 «На гля даль нік».
10.15 «Пэ ры Мэй сан». Се-
ры ял.
11.10 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
11.25 «Лі нія жыц ця». Марк 
Пя кар скі.
12.15 «Джаг ла вак — прынц 
на ся ко мых». Дак. фільм.
13.10 «Кур сан ты». Се ры ял. 
1-я се рыя.
14.10 «Мі ха іл На ва хі жын. 
Тэ ат раль ны ра ман-с». Дак. 
фільм.
14.50 «Ча ла век з акар дэ о-
нам». Маст. фільм.
16.20 Р. Шчад рын. Кан цэрт 
для фар тэ пі я на з ар кест-
рам.
17.10 Academіa.

18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 «Бэ ла Ру дэн ка. Я шчас-
лі вы ча ла век!». Дак. фільм.
20.20 «Тым ча сам».
21.05 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Стра ча ныя пі ра мі ды Кі тая». 
Дак. фільм.
22.00 «Спа ку са цы ві лі за цы-
яй». Дак. фільм.
23.00 «Та ем ства Пі ка со». 
Дак. фільм.
0.20 П.І. Чай коў скі. Увер цю-
ра-фан та зія «Ра мэа і Джуль-
е та».
1.40 Іг рае Ва ле рый Афа-
нась еў.

5.00 «Се вА ло гія». «Дыс ка тэ-
кі 80-х».
6.10 «Ра ніш няя зор ка». 1992 
год.
7.10 «Ан самбль ня ўдач ні-
каў». Маст. фільм.
8.00 «Шы нок 13 крэс лаў». 
1968 год.
9.00 «Сем ма лень кіх апо ве-
даў пра пер шае ка хан не». 
Маст. фільм.
10.10 «У афі шах не зна чац-
ца». Дак. фільм.
11.00 «Між на род ны дзень тэ-
ат ра». 1990 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «ПЕН-клуб». 1992 
год.
14.00 «Ін тэр в'ю ў му зы кі. Мі-
кі та Ба га слоў скі». Фільм-кан-
цэрт. 1986 год.
15.20 «...Лё су май го прос тае 
па лат но». Пра твор часць н.а. 
СССР Ні ны Са зо на вай. 1988 
год.
16.35 «Гэ та бы ло, бы ло... 
Зор кі за меж най эст ра ды 40-
60 гг.». Кі на кан цэрт. 1989 
год.
17.00 «Ра ніч каю». «Печ кін-
шоу». 1990 год.
18.00 «Р. Паўлс прад стаў ляе 
Л. Вай ку ле». Фільм-кан цэрт. 
1988 год.
18.35 «Дзень за днём». Тэ ле-
апо весць. Гла ва пер шая.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Смех скрозь га ды, 
або Па даў мі ну ла год ні снег». 
1990 год. 1 част ка.
23.00 «Ка ме ра гля дзіць у 

свет». «Рус кія ў Па ры жы». 
1990 год.
0.05 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
0.30 «У ад ным мік ра ра ё не». 
Тэ ле спек такль. 1976 год.
4.00 «Кі на па на ра ма». «Май-
стры су свет на га кі но. Стэн лі 
Кра мер». 1984 год. 2 част-
ка.

9.30, 14.00 Кёр лінг. Чэм пі я-
нат све ту ся род муж чын.
12.00 Кон ны спорт. Кон нае 
скач ко вае шоу (кан кур).
13.00 Ве ла спорт. Тур Ка та-
ло ніі.
17.00, 20.30 Сну кер. Ад кры-
ты чэм пі я нат Кі тая.
18.30 Фут бол. Еў ра га лы.
19.30 Фі гур нае ка тан не. Чэм-
пі я нат све ту.
21.45 WATTS.
22.00 Пра рэ слінг.
23.30 Ба я выя май стэр ствы. 
Су пер кам бат.
1.00 Фут бол. Ку бак све ту 
(U-17).

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 2.20 Се ры ял «Пра па-
доб ны».
5.45, 8.00, 12.55, 16.00, 21.00, 
2.50 Се ры ял «Двац цаць два-
нац цаць».
6.15 Ка ме дыя «На ры бал-
ку!».
7.45, 12.35, 1.50 «Ка ме ды ян-
ты. Леп шае»
9.00 Ме лад ра ма «Стыль ная 
штуч ка».
11.15 Ка ме дыя «Тры дні з 
пры дур кам».
14.10 Мю зікл «Да ро га ў 
Рыа».
17.20 Ка ме дыя «Я не ве даю, 
як яна ро біць гэ та».
19.20 Ка ме дыя «Дзя куй, што 
па тур ба ва лі».
22.10 Ка ме дыя «Эміг рант».
0.05 Ка ме дыя «Мыт ня дае 
да бро».
3.25 Ка ме дыя «Вя лі кі Ру-
перт».

6.00 М/ф.
8.00 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».

8.45, 18.30, 3.00 «За ба ро не-
нае ка хан не». Се ры ял.
10.15 «Па нен ка і ку лі нар».
10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.45, 16.00 «Ва раж біт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў». Дак. се ры ял.
13.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Ла ры са Лу пі ян.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Ала Сі га ла ва.
15.15, 23.45, 5.15 «Звыш на-
ту раль нае». Се ры ял.
20.20 «Адэ са-ма ма». Се ры-
ял.
21.15, 4.30 «Чыр во ная ка пэ-
ла». Се ры ял.
22.15 «Мя до вы ме сяц Ка мі-
лы». Маст. фільм.
0.30 «Ха дзя чыя мерц вя кі». 
Се ры ял.
1.30 «Ча со ва да ступ ны». Ма-
рат Гель ман.
2.20 «Без пад ма ну».

5.00 М/ф «Ра бі но гі».
7.20, 15.05 Ка ме дыя «Спа-
чат ку ка хан не, по тым вя сел-
ле».
9.05 М/ф «Труп ня вес ты».
10.30 Дра ма «Ка роль га во-
рыць!».
12.40 Дра ма «Джэ ры Ма гу-
а ер».
16.45 Ка ме дыя «Мой хло-
пец — псіх».
19.00 Тры лер «Не да ты каль-
ныя».
20.45 Ка ме дыя «Ла ры 
Краўн».
22.30 Дэ тэк тыў «Пе ра клад-
чы ца».
0.45 Ба я вік «Мар пе хі».
2.55 Ка ме дыя «Джэк і Джыл: 
Ка хан не на ча ма да нах».

6.00 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці 
на цы я наль най па лі ты кі».
8.00 Дра ма «За ла тое ста-
год дзе».
10.00 Ме лад ра ма «Ма ма па-
ня во лі».
12.10 Каз ка «Агонь, ва да і... 
мед ныя тру бы».
14.00 Ме лад ра ма «Атам ны 
Іван».
16.00 Ка ме дыя «Ша пі то-шоу: 
Ка хан не і сяб роў ства».
18.00 Ка ме дыя «Ша пі то-шоу: 

Па ва га і су пра цоў ніц тва».
20.00 Ме лад ра ма «Воль нае 
пла ван не».
22.00 Пры го ды «Лі са Алі-
са».
0.00 Ме лад ра ма «Здзел ка».
2.00 Ка ме дыя «Кры мі наль-
ныя аб ста ві ны».
4.00 М/ф «Тры во ла ты і Ша-
ма хан ская ца ры ца».

5.00 Су тык нен не з астэ ро і-
дам.
6.00 Мядз ве дзі вост ра ва 
Стра ху.
7.00, 16.00 Зла чын ствы су-
праць пры ро ды.
8.00, 13.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 3.00 Кос мас: Пра сто-
ра і час.
10.00 Пры ро джа ны бай кер.
11.00 Скар ба шу каль ні кі.
12.00 Зо ла та Юка на.
15.00 Апош няя льві ца.
17.00, 2.00 Кан воі: біт ва за 
Ат лан ты ку.
21.00, 1.00, 4.00 Ска не ры 
ста ра жыт на га све ту.
0.00 Жыц цё ў кос ма се.
2.00 Кан воі: біт ва за Ат лан-
ты ку.

7.00 Май стэр ня «Фан том 
Уоркс».
7.50, 12.20 Сыс ці ад па го ні.
8.40 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 4.45 Як гэ та зроб ле-
на?
9.35 Скар ба шу каль ні кі Аме-
ры кі 2.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Не спра буй це паў та-
рыць.
13.15, 6.05 Вя лі кі ма хі на тар.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
16.25 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
22.00 Вы жы ван не без ку-
пюр.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.00 Клан дайк.
1.50 Са праўд ныя афе рыс-
ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
3.05 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
5.10 Цу ды Су све ту.
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Шаноўныя
сябры!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 47 500 142 500

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 42 750 128 250

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 95 300 285 900

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

85 800 257 400

Працягваецца падпіска на «Звязду» на ІI квартал 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад-

дзя лен ні паш то вай су вя зі; з да па мо гай аплат-
на-да ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; 

праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад піс ка» на сай це 
www.belpost.by; у кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; 
у паш таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа стаць доб рым 
па да рун кам да свята для ва шых род ных 
і бліз кіх, для ва шых сяб роў.

1. Каб ад ва дзіць бус ла з 
вёс кі, што хут ка пой дзе пад 
знос, Вась ка Хо дас з «Бе лых 
Ро саў» за лез у бус лян ку і іг раў 
на ба я не... Якую ме ло дыю?

а) «Ка сіў Ясь ка ню шы ну»;
б) «Па ку ты» («Я ха дзіў па бе-

лу све ту...»);
в) «Міль ён пун со вых руж»;
г) «Поль ка бе ла рус кая».
2. Якую стра ву па тра ба ваў 

стом ле ны хат ні мі да лі ка тэ са-
мі ге рой Фрун зі ка Мкртча на з 
філь ма «Пус тая мі тус ня» (рус. 
«Су ета су ет»)?

а) яеч ню з 2 жаў тка мі;
б) аў сян ку;
в) каў бас кі па-слуц ку;
г) кат ле ту за 12 ка пе ек.
3. У ка ме дыі «Па кроў скія ва-

ро ты» Са ва Іг на та віч — акар дэ-
а ніст-ама тар і мас так па ме та-
ле — з за хап лен нем пе ра ліч ваў 
зна ё мым наз вы сва іх лю бі мых 
ін стру мен таў. Што з пе ра лі ча-
на га ён НЕ на зы ваў?

а) шпіцш ты хель;
б) ме сэрш ты хель;
в) болш ты хель.
4. Ін ка са тар з філь ма «7 ста-

рых і ад на дзяў чы на» — дар ма 
што ўжо на пен сіі, а нюх за ха-
ваў хвац кі — та му і зло дзея, 
які скраў гро шы, па чуў. А по-
тым стро га спы таў не ба ра ку: 
«Што піў?». Які быў ад каз?

а) ра бі наў ку;
б) «Жы гу лёў скае»;
в) «Зуб роў ку»;
г) уча раш ні ке фір.
5. Пад поль ны мак лер з 

філь ма «Па ся мей ных аб ста-

ві нах» вы ка рыс тоў ваў сіс тэ-
му па ро ляў — так, ква тэ ры ён 
на зы ваў коф тач ка мі. А ў што 
пе ра тва ры лі ся вок ны?

а) гу зі кі
б) кі шэ ні
в) ру ка вы.
6. Піль ны вах цёр па ці ка віў-

ся ў ге ро яў стуж кі «Джэнтль-
ме ны ўда чы», з яко га яны 
спар тыў на га та ва рыст ва. Што 
тыя ад ка за лі?

а) «Ды на ма»;
б) «Пра цоў ныя рэ зер вы»;
в) «Ла ка ма тыў»;
г) «Ура джай».
7. Ку ды, па вод ле слоў ге ро-

яў кі на ка ме дыі Л.Гай дая «Дзе-
ла выя лю дзі» (на ве ла «Ва жак 
чыр ва на ску рых»), мож на па-
спець збег чы ад ма лень ка га 
не вы нос на га хлоп чы ка за 10 
хві лін?

а) да Аляс кі
б) у Рыа-дэ-Жа нэй ра
в) да ка над скай мя жы.
8. Што, па вод ле «спра ва зда-

чы» сва іх ту рэм шчы каў, зра бі-
ла спарт смен ка, кам са мол ка і 
прос та пры га жу ня Ні на з ка ме-
дыі «Каў каз ская па лон ні ца» з 
тры ма пор цы я мі шаш лы ку?

а) вы кі ну ла ў без дань
б) з'е ла
в) скар мі ла са ба ку
г) ах вя ра ва ла дзе цям Аф-

ры кі.
9. Упер шы ню воб раз ге роя 

ра ма наў І.Іль фа і Я.Пят ро ва 
Аста па Бен дэ ра ўва со біў на кі-
на эк ра не Сяр гей Юр скі ў 1968 
го дзе. Паз ней ро лю Аста па 
вы кон ва лі мно гія ай чын ныя і 
за меж ныя ак цё ры ў шмат лі кіх 
эк ра ні за цы ях «За ла то га ця ля-
ці» і «12 крэс лаў». А хто з пе ра-
лі ча ных ні жэй ак цё раў «вя лі кім 
кам бі на та рам» ні ко лі не быў?

а) Ар чыл Га мі яш ві лі;
б) Анд рэй Мі ро наў;
в) Фрэнк Лан джэ ла;
г) Мі ка лай Фа мен ка;
д) Ге ор гій Дэ лі еў.
10. Экс прэс-тэст — ад га-

дай це, з якіх ка ме дый гэ тыя 
кі на кад ры? Пад каз ка: зга да-
ныя філь мы бы лі зня ты ў 1964, 
1974, 1984, 1994 і 2004 гадах.

Кі роў цы час та здзяйс ня юць сур' ёз ныя па ру шэн ні: і хут кас на га рэ жы му, і пра-
ві лаў пе ра воз кі па са жы раў, і ін шых уста ноў ле ных нор маў па во дзін на да ро зе. 
Па ру ша юць пра ві лы і пе ша хо ды. Ці мо жам мы вы пра віць сі ту а цыю і зра біць на шы 
да ро гі бяс печ ней шы мі?

Пра гра ма «Зя лё ная хва ля» — су мес ны пра ект ра дыё «Мір» і УДАІ МУС Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, дзе лю бы ах вот ны мо жа за даць сваё пы тан не і атры маць кам-
пе тэнт ны ад каз. На пра ця гу яко га ча су мож на прай сці пе ра пра вер кі на на яў насць 
ал ка го лю ў кры ві? Які штраф ча кае за мыц цё аў то ў два ры до ма? Ці па трэб на 
стра хоў ка на ма пед? Ці штра фу юць паў тор на за ня прой дзе ны тэх агляд? Ці мож на 

ва зіць бей сболь ную бі ту ў ма шы не? На гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні ў пра мым эфі ры ра дыё «Мір» 
да юць ад каз прад стаў ні кі ДАІ.

Кож ную се ра ду з 14.15 тэ ле фа нуй це ў пра мы эфір па тэ ле фо не ў Мін ску 2-101-471, ад праў ляй це 
SMS на ка рот кі ну мар 1071 або па кі дай це свае пы тан ні на сай це radіomіr.by. Мы да па мо жам гра мат на 
вы ра шыць ва шыя аў та ма біль ныя праб ле мы на на шай «мір най» хва лі.

— Вас на зы ва юць «ма май» Сплю-
шы ка з «Ка лы хан кі». Хто ён і як з'я-
віў ся?

— Гэ та фан та зій ны пер са наж, які, па 
ідэі, з'яў ля ец ца па жам Феі сноў у пра гра-
ме. За дум ва ю чы яго, мы вы зна чы лі яго 
ро лю так: ка лі дзе ці за сы на юць, ён іх на-
вед вае, каб па пра віць па душ ку ці коў дру. 
Чым тлу ма чыц ца і на яў насць у яго кры лаў. 
Пры дум ля лі яго ра зам з кі раў ні цай рэ-
дак цыі дзі ця чых пра грам Бел тэ ле ра дыё-
кам па ніі Але най Буд ры цо вай і мас тач кай 
На тал ляй Ку даш кі най, яна мас так-ля леч-
нік, ства ра ла і лі січ ку Яну з мядз ве дзі кам 
То пам. Ся дзе лі мы, фан та зі ра ва лі, і кож ны 
дзя ліў ся ба чан нем воб ра зу Сплю шы ка. 
Ка лі на ма ля ва лі яго і вы ле пі лі, то су тык-
ну лі ся з праб ле май: з ча го ж зра біць гэ тую 
іс то ту? І На та ша пэў ны час му чы ла ся над 
гэ тым пы тан нем, а по тым не як у кра ме 
знай шла коф тач ку, якая ста ла фак ту рай 
для воб лі ку на ша га ка зач на га ге роя. Мне 
зда ец ца, яму па суе.

— Уліч ва ю чы ваш удзел у ства рэн ні 
пер са на жа і тое, што вы яго агуч ва е це, 
як вы ста ві це ся да яго?

— Я ка тэ га рыч на не згод на з тым, што 
я яго агуч ваю, бо мы на са мрэч жы вём 
сва і мі ге ро я мі на зды мач най пля цоў цы. 
Для мя не як для акт ры сы вель мі важ ны 
мо мант, што я не прос та прый шла на пра-
цу, дзе да ру чы лі асвой ваць но вую ро лю, а 
ў мя не з'я ві ла ся дзі ця, дзя ку ю чы яко му я і 
мае ка ле гі Ула дзі мір Ва ран коў і Іна Ган чар 
ма ем маг чы масць вяр нуц ца ў дзя цін ства. 
Сур' ёз на! Нам пі шуць сцэ на рый, але мы 
на столь кі пе ра ўва саб ля ем ся, што не ад-
чу ва ем ся бе да рос лы мі. І нам гэ та вель мі 
па да ба ец ца.

— Чы та ла рас по ве ды ва шых ка лег, 
што ча сам, пры дум ля ю чы ці ка выя дзе-
ян ні для ва шых пер са на жаў, сцэ на рыс-
ты за над та за хап ля юц ца. Са Сплю шы-
кам та кія сі ту а цыі зда ра лі ся?

— Та кое бы вае пе ры я дыч на ў нас на 
здым ках. Па коль кі мы пра цу ем з ляль ка мі, 
то не ка то рыя дзе ян ні скла да на вы ка наць. 
Ад нак ча роў ная сі ла тэ ле ба чан ня да па ма-
гае знай сці вый сце з лю бой сі ту а цыі. На-
прык лад, не як мой Сплю шык па сцэ на рыі 
па ві нен быў ка тац ца на кань ках. Ра зам з 
рэ жы сё рам і мас та ком мы змаг лі зра біць 
цуд — ён ка таў ся! По тым я ду ма ла: «На-

вош та зра бі лі гэ та? Ця пер жа сцэ на рыс ты 
яшчэ не та кое пры ду ма юць!» У нас ёсць 
лю дзі, якія заў сё ды да па мо гуць зняць лю-
бую сі ту а цыю мак сі маль на на блі жа на да 
рэ аль нас ці. Ка лі ў не ка га ў пра цэ се ўзні ка-
юць свае ідэі, то і іх мы агуч ва ем. Заў сё ды 
ёсць мес ца ім пра ві за цыі і маг чы мас ці пры 
жа дан ні ка рэк ці ра ваць сцэ на рый.

— Якой вы са мі бы лі ў дзя цін стве?
— З мя не ха це лі вы ха ваць па слух мя-

ную дзяў чын ку, а я лю бі ла ху лі га ніць. На-
ват не ве даю, як ма ім баць кам уда ло ся 
пе ра жыць усе мае вы хад кі. З пя ці га доў 
мя не ад да лі ву чыц ца іг раць на скрып цы. 
Не ма гу ска заць, што за ня так гэ ты мне 
не па да баў ся, але што дзён ная па трэ ба 
прак ты ка вац ца вы клі ка лі мае абу рэн не 
і пра тэст. Бо па куль я га дзі на мі зай ма-
ла ся, ін шыя дзе ці ве се ла ба ві лі час на 
ву лі цы. І вось не як (праў да, тое зда ры ла-
ся ўжо ў кла се шос тым) прый шоў у гос ці 
мой дзядзь ка, у яко га бы ла за гіп са ва ная 
ру ка. І так атры ма ла ся, што ён па кі нуў 
гіпс у нас. Я вы ра шы ла за браць яго са бе 
і, пры ма таў шы да ру кі, пай шла да сва ёй 
вы клад чы цы па скрып цы. Пра гуль ва ла 
за ня ткі па спе цы яль нас ці, па куль ма ме 
не па тэ ле фа на ва лі, каб па ці ка віц ца, як 
там мая ру ка. Баць кі бы лі ша кі ра ва ны, 
і мне ўля це ла... Сён ня я ўдзяч на ма ме 
з та там, што прай шла праз «па ку ты» іг-
ры на скрып цы, але з дзя цін ства я бы ла 
аван ту рыст кай.

— Бес ша баш насць за ста ла ся і сён ня 
ў ва шым ха рак та ры?

— Без умоў на! Я не ўяў ляю, як без яе 
мож на жыць. На ват мой пры езд з Віль ню-
са ў Мінск быў у свой час без раз важ ным 
учын кам. У 17 га доў я ска за ла до ма, што 
кі даю іг раць на скрып цы, бо вы ра шы ла 
стаць акт ры сай. Прос та ўзя ла і без ва ган-
няў па еха ла ў ін шы го рад. Так пра яў ля лі ся 
мае пра тэст і ха рак тар.

— А пра гра му «Ка лы хан ка» так са ма 
гля дзе лі ма лень кай?

— У ча сы май го дзя цін ства не бы ло 
та ко га раз на стай на га вы ба ру дзі ця чых 
пе ра дач і мульт філь маў. Але мы са стры-
еч най сяст рой гля дзе лі мас коў скую «Спо-
кой ной ночи, малыши», якая доў жы ла ся 
15 хві лін, і па спя ва лі по тым па гля дзець 
яшчэ на шу лі тоў скую «ка лы хан ку», якую 
лі чы лі леп шай, бо яна іш ла паў га дзі ны. 
Гля дзе лі два мульт філь мы за ве чар і заў-
сё ды спра ба ва лі ўя віць лю дзей, чы і мі 
га ла са мі раз маў ля лі жаб кі аль бо мядз-
ве дзі кі ў іх.

— На ваш по гляд, на коль кі важ на 
гля дзець з дзець мі «Ка лы хан ку», чы-
таць ім каз кі пе рад сном?

— Сён ня муль ці кі для дзя цей да ступ-
ныя ў вя лі кай коль кас ці і мож на вы бі раць 
лю бы зруч ны час для пра гля ду ўлю бё ных 
пра грам. Прай шлі ча сы, ка лі ўсё дзі ця чае 
на сель ніц тва збі ра ла ся ля эк ра наў. Але, 
спа дзя ю ся, ёсць тыя, хто вы бі рае кож ны 
ве чар кам па нію на шай «Ка лы хан кі», бо 
дзе ля гэ та га пра цуе на ша ка ман да.

А на конт ка зак ма гу ска заць на ступ-
нае: для дзі ця ці каз ка з'яў ля ец ца ма дэл лю 
жыц цё ва га во пы ту. І, як ні дзіў на, дзе ці 
лю бяць па ста ян ства, та му, бы вае, сын ці 

дач ка хо чуць слу хаць ад ну і тую ж гіс-
то рыю. На ват ве да ю чы яе на па мяць, 
усё роў на вы бі ра юць. Усе звык лыя для 
нас рэ чы для дзі ця ці — но выя ад крыц ці, 
а да рос лыя ча сам за бы ва юць пра гэ та. 
Я, на прык лад, пад час зды мак пра гра мы 
па глыб ля ю ся ў свай го пер са на жа і маю 
маг чы масць па гля дзець на свет ва чы ма 
дзі ця ці.

— Ня ўжо і ў цу ды ве ры це?
— Так, на прык лад, хут ка ў нас прэм'-

е ра спек так ля «Хіт ры кі Ха ну мы», і для 
мя не гэ та ча кан не цу ду, бо не вя до ма, што 
атры ма ец ца, як ад рэ агуе на яго гля дач. 
Вяс на на сту пі ла, са ма лё ты лё та юць — 
для мя не гэ та свед чан не цу ду. Сяб роў-
ства, ка хан не — так са ма яго пра явы.

— Рас ка жы це пра сваю ге ра і ню ў 
прэм' ер ным спек так лі...

— Я па куль што не ма гу дак лад на ска-
заць вам, якая яна. Ве да е це, ёсць аса цы-
я цыя «што та кое ро ля»: уя ві це, у вас ёсць 
ро дзіч, пра яко га вы шмат ве да е це, але 
ні ко лі з ім не ба чы лі ся. І вось толь кі пры су-
стрэ чы твар у твар вы змо жа це зра зу мець, 
хто ён і чым ды хае. У мя не та кі мо мант 
су стрэ чы бу дзе на прэм' ер ным па ка зе. З 
та го, што я ве даю пра Ха ну му сён ня, — 
гэ та ўні каль ная жан чы на, пра фе сі я нал ка 
сва ёй спра вы і гіс то рыя пра яе.

— Сцэ на мо жа ра та ваць ад рэ аль-
нас ці?

— Яна, зда ра ец ца, ле чыць у лі та раль-
ным сэн се. І ак цё рам та кая яе ўлас ці васць 
вя до мая. Я не ма гу ні як па тлу ма чыць гэ ты 
фе но мен. Бы вае, у та кім кан тэкс це ка-
жуць пра ге ра ізм ак цё раў, ка лі яны вы хо-
дзяць іг раць спек такль пас ля смер ці бліз-
ка га ча ла ве ка ці ней кай ін шай ня го ды. 
Я не ба чу ў гэ тым ге ра із му, пра бач це за 
цы нізм, але згод на з тым, што ча ла век іс-
нуе на час спек так лю ў ін шай рэ аль нас ці, 
якая яго ра туе.

— Вас мож на су стрэць у тэ ат ры ў 
якас ці гле да ча?

— Тэ атр — мес ца аб ме ну энер гі яй ак-
цё ра і гле да чоў. Кож ны спек такль уні каль-
ны і ад бы ва ец ца толь кі тут і ця пер. Ка лі 
па гля дзі це ней кую па ста ноў ку сён ня, то 
праз ме сяц ва шы ўра жан ні ад яе бу дуць 
зу сім ін шы мі. Та му я ста ра юся на вед ваць 
спек так лі, каб і за ка лег па ра да вац ца, і 
за да валь нен не атры маць.

— Ка лі спек такль па стаў ле ны ня ўда-
ла, вы каз ва е це кры ты ку?

— Не заў сё ды «дрэн нае» трэ ба рас-
цэнь ваць як ня ўда чу. І па прэм' ер ным па-
ка зе нель га скла даць ацэн ку: зда ра ец-
ца, «стрэ ліць» спек такль, які ады гра лі на 
ад рэ на лі не, а по тым «за ста ец ца ка роль 
го лым». Аль бо на ад ва рот, за ўва жа еш тут 
і там не да хо пы, ад нак ра зу ме еш, што ак-
цё ры ра зы гра юц ца — і ўсё ста не на свае 
мес цы. У ацэн ках чу жой і на ват сва ёй пра-
цы мы ўсе суб' ек тыў ныя і, на прык лад, мне 
мо жа не спа да бац ца, а пуб лі ка бу дзе за-
да во ле ная. Пра ся бе ма гу дак лад на ска-
заць: ка лі ба чу не да пра цоў ку, то хва ліць 
не ста ну.

Але на ДРАП КО.

Брэст     106.6 FM

Віцебск  101.8 FM

Мінск      107.1 FM

Грод на   104.2 FM

Ма гі лёў  107.8 FM

Баб руйск   103.6 FM

Ба ра на ві чы  98.4 FM

Са лі горск   104.3 FM

Пінск           103.2 FM

МедыяпрастораМедыяпрастора  �� «ЗЯ ЛЁ НАЯ ХВА ЛЯ»

Эмі лія ПРА НСКУ ТЭ:

Ак цёр ства ў ёй пра яў ля ла ся з ран ніх га доў. Яно мас кі ра ва ла ся 
пад бун тар ства, ці ка вую гуль ню, ка лі на ват не лю бі мыя спра вы 
ра бі лі ся з за да валь нен нем, бо дзяў чын ка ўяў ля ла, быц цам 
зды ма ец ца ў кі но... Сён ня Эмі лія Пра нску тэ пра цуе не толь кі на сцэ не 
На цы я наль на га ака дэ міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра імя М. Гор ка га, 
але і на тэ ле ба чан ні. Ме на ві та яе го ла сам раз маў ляе ча роў ны ге рой Сплю шык 
у пра гра мах «Даб ра ра нак» і «Ка лы хан ка» на тэ ле ка на ле «Бе ла русь-3». 
Пра ле ка выя ўлас ці вас ці сцэ ны, ве ру ў цу ды і маг чы масць вяр нуц ца 
ў дзя цін ства на ша ге ра і ня ве дае з улас на га во пы ту.

Фея сноў (Алена БІКРЭНЕВА) са Сплюшыкам.

«Я НЕ АГУЧВАЮ СПЛЮ ШЫ КА, «Я НЕ АГУЧВАЮ СПЛЮ ШЫ КА, 

Я не прос та прый шла 
на пра цу, дзе да ру чы лі 
асвой ваць но вую ро лю, 
а ў мя не з'я ві ла ся дзі ця, 
дзя ку ю чы яко му 
я і мае ка ле гі Ула дзі мір 
Ва ран коў і Іна Ган чар 
ма ем маг чы масць 
вяр нуц ца ў дзя цін ства.

А ЖЫ ВУ ІМ»А ЖЫ ВУ ІМ»

Вік та ры наВік та ры на  ��

На пя рэ дад ні Дня сме ху пра па ну ем вам, ша ноў ныя чы та чы, 
пра ве рыць сваю па мяць і «прай сці ся» па лю бі мых са вец кіх 
і пост са вец кіх кі на ка ме ды ях (у тым лі ку зня тых на «Бе ла русь-
філь ме»). Не за сму чай це ся, ка лі неш та не ўзга да е це — пра-
віль ныя ад ка зы зме шча ны на пры кан цы.

КАД РЫ З УСМЕШ КАЙ

1. в
2. г Цал кам гэ ты вы-

раз ны ўры вак гу чыць 
так: «Я не ха чу аб ліз-
ваць паль цы, ра зы нак і 
чар на слі ву! Я ха чу прос-
тую ча ла ве чую кат ле ту 
за 12 ка пе ек!»

3. б
4. в

5. а
6. б
7. в
8. а
9. А вось і ўсе бы лі! 

У тым лі ку Ге ор гій Дэ лі-
еў — у ня мец кай эк ра ні-
за цыі «12 Stuhle» 2004 
го да. Гэ тае пы тан не — 
тэст на ўваж лі васць.

10. 1 — «Са ла мя ны 
ка пя лю шык» (1974); 
2 — «Сар дэч на за пра-
ша ем, або Па боч ным 
ува ход за ба ро не ны!» 
(1964); 3 — «Трэ ці не 
ліш ні» (1994). Так-так, 
вы не па мы лі лі ся — ані-
ма та ра сыг раў ма ла ды 
Аляк сандр Ці ха но віч; 4 

— «Ка хан не і га лу бы» 
(1984); 5 — «Жа ніць ба 
Баль за мі на ва» (1964); 
6 — «Зай чык» (1964); 
7 — «Асаб лі вас ці на цы-
я наль на га па ля ван ня» 
(1994); 8 — «Ма лень кія 
ўце ка чы» (2004, «Бе ла-
русь фільм»); 9 — «Тры 
дні ў Маск ве» (1974).

АД КА ЗЫ

1 2 3

4 5 6

7 8 9


