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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, 
0.05 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Зо на 
Х.
9.10, 18.35 Еurovіsіon. Без ка-
мен та ры яў.
9.15 Га лоў ны эфір.
10.10 Клуб рэ дак та раў.
10.55 «Мая праў да». «Аль-
ба на Ка ры зі. Ка вар ная фе-
лі чы та».
12.10, 0.35 Дак. се ры ял «Міс-
тыч ныя гіс то рыі».
13.10 Се ры ял «9 ме ся цаў».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2014. На цы я наль ны 
ад бор.
15.30 Се ры ял «След».
16.30 «Ся мей ныя ме лад ра-
мы».
17.30 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 «За мах». 1-я 
і 2-я се рыі.
23.35 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.20 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.00, 21.20 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Двое з 
куф ра 2».
10.35, 0.20 Се ры ял «Я — це-
ла а хоў нік».
11.40 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
13.40 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».
14.10 Ме лад ра ма «Джэ ры 
Ма гу а ер».
16.45, 23.35 Ток-шоу «Пе ра-
за груз ка».
17.30 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
18.55 Се ры ял «Ра зум нік». 
1-я, 2-я се рыі.

20.50 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня». 
1-я се рыя.
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Уні вер. Но вы 
ін тэр нат».
22.35 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».
1.10 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, 13.25, 15.00, 17.00, 
21.05, 23.55 «Ка лей да скоп».
8.10, 13.35, 15.10, 17.10, 0.05 
«Сім ва лы эпо хі». Ста лоў ка.
8.20 Дзі ця чы фільм. «Ча-
роў ны го лас Джэль са мі на». 
1-я і 2-я се рыі.
10.30, 22.00 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
11.00, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
11.40, 23.30 «Свят ло да лё-
кай зор кі». Па мя ці на род на-
га мас та ка БССР Ва лян ці на 
Вол ка ва.
12.10, 14.30, 16.15, 18.30 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку».
12.15 «На цы я наль ны ака дэ-
міч ны на род ны хор Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь імя Г.І. Ці то ві ча». 
Кан цэрт.
13.50 «Акт ры са». Дак. фільм.
14.20 «Рос чырк ча су».
14.35 «Цу ды пры ро ды».
15.25, 0.20 «Есть толь ко 
миг...». Аляк сандр Чу ла наў.
15.50 «Ва ен на-па ля вая пош-
та». Дак. фільм.
16.20 «Ся мей ны аль бом». 
Сям'я Ка ра чун.
16.35 «Ма ла ды ду бок». Ка-
рот ка мет раж ны фільм па вод-
ле ад най мен на га тво ра Яку ба 
Ко ла са.
17.20 «Скарб ні ца Мін шчы-
ны». Гіс то рыя, куль ту ра і ар-
хі тэк ту ра мяс тэч ка Сноў.
17.50 «Тэ ат раль ны лі цэй».
18.15 «Най мен ні і воб ра зы».
18.35 М/ф.
18.55 «Кру гі над зеі». Дак. 
фільм.

19.25 «Пей за жы скрозь час». 
Дом Фрэ дэ ры ка Чэр джа ў 
Ала на.
19.55 Се ры ял «Зор ка эпо хі».
20.45 Ка лы хан ка.
22.25 «Вы пад ко вая су стрэ-
ча». Маст. фільм.

8.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Чэл сі» — 
«Сан дэ рлэнд».
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Эвер тан» 
— «Ман чэс тэр Юнай тэд».
11.55 Ха кей. КХЛ. Фі нал. 
«Ме та лург» — «Леў».
13.45 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар-
пе да-Бе лАЗ» — «Ды на ма» 
(Брэст).
15.35 Фут бол. На шля ху да 
чэм пі я на ту све ту-2014. Ві дэа-
ча со піс.
16.05 Ха кей. Еў ра вык лік. Бе-
ла русь — Швей ца рыя.
17.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на-
ма» (Мінск) — «ФК Мінск».
19.45 Авер тайм. Ку бак газ -
п рам наф ты.
20.15 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. «Ман чэс тэр 
Сі ці» — «Вест Бром віч».
23.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

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 «Вост раў Крым».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Спец па ся лен цы. Ся лян ская 
тра ге дыя». Фільм дру гі.

19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.25 «Кан цэрт Яні Хры со-
ма ліс».
23.40 Маст. фільм «Скан-
даль ны дзён нік».
1.25 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 «Ча ты ры вя сел лі».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Да лё кія сва я кі».
14.45 «Зор ны рынг. Но вы се-
зон. Біт ва ка вер-бэн даў».
15.45 «Ін шая кра і на». «Доб-
рай ра ні цы, В'ет нам!».
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 «Код до-
сту пу «Са фія».
22.00 «Рэ пар цёр скія гіс то-
рыі».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.15, 23.00 Бе ла русь сён ня.
8.15 Се ры ял «Спас пад бя-
ро за мі».
10.00, 0.45 Маст. фільм 
«Фор му ла вя сёл кі».
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 Дак. фільм «Тай ныя 
зна кі».
15.20, 23.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10, 3.45 Се ры ял «Мон тэ-
к рыс та».

18.20 Се ры ял «Двое з куф-
ра-2».
21.20 Се ры ял «Вак зал».
0.20 «Агуль ны ін та рэс».
2.05 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 «Уза рваць СССР. 
Ядзер ны апа ка ліп сіс».
15.35 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
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 «Склі фа соў-
скі-3».
23.35 «Ад Пят ра да Мі ка лая. 
Тра ды цыі рус кіх пал коў».

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, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
15.40, 18.35, 23.00 Агляд. 
Над звы чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.35 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Чу жы ра-
ён».
21.20 Маст. фільм «На ста-
я цель».
23.20 Сён ня. Вы ні кі.
23.45 Маст. фільм «На ста-
я цель-2».

7.00—16.00 Пра фі лак ты ка.
16.00 Мульт па рад.
16.30 Тэ ле ма га зін.
17.00 Се ры ял «Ві кін гі».
17.55 Се ры ял «Са праўд ны 
дэ тэк тыў».
19.05, 20.55, 23.50 «На-
двор'е».
19.10 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Ла бі рынт Фаў-
на».
23.05 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 «Спы тай це ку ха ра».
10.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
11.00, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
13.00 «Кі но ў дэ та лях».
14.00, 23.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Тры лер «Знак».
18.30, 0.00 «Ла ві мо мант».
21.10 Ме лад ра ма «Ча го ча-
каць, ка лі ча ка еш дзі ця».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.00 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.40 «На гля даль нік».
10.15 Маст. фільм «З ве ча ра 
да паў дня».
12.35 Academіa.
13.20 Дак. фільм «Ча ла век 
эры Коль ца. Іван Яф рэ маў».
14.10 Дак. фільм «Ля вон Ла-
за раў. Крок у веч насць».
14.40 Маст. фільм «Ка ле гі».
16.20 «Шэкс пір і Чай коў скі». 
Увер цю ры «Гам лет», «Ра мэа 
і Джуль е та».
17.15 Ле ген дар на му тэ ат ру 
— 50! «За ла тое ста год дзе 
Та ган кі». «Доб ры ча ла век з 
Се зу а на».

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 Да 85-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ва дзі ма Юса ва. 
«Аст ра вы».
20.25 Дак. фільм «За гад ка 
му міі Рам се са».
21.10 «Тым ча сам».
22.20 Шэкс пір — 450. Маст. 
фільм «Ры чард ІІ».
1.35 «Вя чэр ні звон». Кан цэрт 
ААР НІ ВГТРК.

5.00 «Быў час»: «Тэ ле ба чан-
не, якое мы стра ці лі». 2004 
год.
6.00 «Гу ка вая да рож ка» ў 
Крам лі». 1994 год.
7.00 Су стрэ ча ў «Астан кі на» 
з Мі ха і лам Уль я на вым. 1981 
год.
8.00 «Анш лаг? Анш лаг!». 
1990 год.
8.55 «Вы ра дак». Маст. 
фільм.
10.25 «За ла тая Еў ро па-92». 
Кан цэрт.
11.00 «Эта пы вя лі ка га шля-
ху». А. Шыр вінт і М. Дзяр жа-
він. 1993 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.05 «Нач ны хіт». Кан цэрт.
14.00 «Што? Дзе? Ка лі?». Фі-
наль ная гуль ня 1980 го да.
15.20 «Пер шы раз на эст-
ра дзе». Ірак лій Анд ро ні каў. 
1971 год.
16.30 «У Аль дэ ба ран!». Ка-
рот ка мет раж ны фільм.
17.00 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1989 год.
17.50 «440 Герц». 1993 год.
18.30, 0.35 Се ры ял «Дзень 
за днём».
19.35 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Му зыч ны рынг». 1989 
год. 1-я част ка.
23.00 «У нас у гас цях Бу лат 
Аку джа ва». 1972 год.
23.20 «Ра ніш няя пош та». «Тэ-
атр». 1988 год.
0.00 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.

4.00 «Кі на па на ра ма». 1991 
год. 1-я част ка.

9.30 Аў та- і мо та спорт.
9.45 Чэм пі я нат све ту ў кла се 
Ту рынг.
10.45, 15.30 Ве ла спорт. Гон ка 
«АMSTЕL GОLD».
12.00, 16.30, 20.30 Сну кер. 
Чэм пі я нат све ту.
15.00 Аll Sроrts.
19.30 Фут бол. Еў ра га лы.
20.15 Тэ ле ча со піс WАTTS.
0.00 Кон ны спорт. Спа бор ніц-
твы па скач ках.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 2.20 Се ры ял 
«Пас ля твай го ады хо ду».
6.15 Ка ме дыя «За кі ну тыя ў 
ле се».
7.40, 10.40, 12.40, 15.45, 
16.45, 23.55 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
9.00 Ка ме дыя «Шан цуе, як 
та пель цу».
11.15 Ка ме дыя «Дзі ця на пра-
кат».
13.35 Ка ме дыя «Ва ла цу га».
14.10 Ка ме дыя «Аў то бус ны 
пры пы нак».
16.00 Ка ме дыя «Пас ля твай-
го ады хо ду. Ка ляд ны вы пуск 
2007».
17.20 Ка ме дыя «Госць».
19.20 Ка ме дыя «Не злоў ле ны 
— не зло дзей».
21.00 Се ры ял «Як не вар та 
жыць». 1-я се рыя.
22.10 Ка ме дыя «Сар дэч-
на за пра ша ем на поў-
дзень».
0.10 Ка ме дыя «Ня вес та, якая 
ўцяк ла».
3.25 Мю зікл «Джэнтль ме ны 
ад да юць пе ра ва гу блан дзін-
кам».

6.00 М/ф.
8.20 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
9.00, 18.30, 3.15 Се ры ял «За-
ба ро не нае ка хан не».
10.15 «Па нен ка і ку лі нар».

10.45, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».
11.45, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».
13.15 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Але на Са на ева.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Кан стан цін Кру каў.
15.15, 0.10, 5.15 Се ры ял 
«Звыш на ту раль нае».
19.55 Се ры ял «Контр гуль-
ня».
20.55, 4.30 Се ры ял «Чыр во-
ная ка пэ ла».
21.55 Маст. фільм «Ве не цы-
ян скі ку пец».
00.55 Се ры ял «Ха дзя чыя 
мерц вя кі».
1.40 «Ча со ва да ступ ны». Но-
на Гры ша е ва.
2.35 «Без пад ма ну».

5.00 Дра ма «Ты ся ча акраў».
6.55 Ба я вік «Ле ген да Зо ра».
9.10 Дра ма «Доў гія за ру чы-
ны».
11.30 Дра ма «Муш ке цё ры».
13.30 Ка ме дыя «Ла ры 
Краўн».
15.15 Ка ме дыя «Ка хан не з 
апа вя шчэн нем».
17.05 Ка ме дыя «Вя сел ле 
май го леп ша га сяб ра».
19.00 Дра ма «Гуль ні страс-
ці».
20.35 Дра ма «Лэ дзі».
22.55 Ка ме дыя «Пі пец».
0.50 Дра ма «Ка лі ты ў апош ні 
раз ба чыў свай го баць ку?».
2.30 Ба я вік «Во ін».

6.00 Тра гі ка ме дыя «Ба ла-
мут».
8.00 Ме лад ра ма «Гу вер нант-
ка».
10.00 Тра гі ка ме дыя «Ад даць 
кан цы».
12.00 Дра ма «Ма лень кая Ве-
ра».
14.30 Ка ме дыя «Прак ты ка-
ван ні ў цу доў ным».
16.30 Ка ме дыя «Апель сі на-
вы сок».
18.20 Каз ка «Каз ка. Ёсць».
20.00 Ме лад ра ма «Ма мы».

22.00 Ме лад ра ма «8 пер шых 
спат кан няў».
23.40 Ка ме дыя «Кант ракт на 
ка хан не».
1.40 Ка ме дыя «Здзел ка».
3.50 Дра ма «Я так са ма ха-
чу».

5.00 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт.
6.00, 16.00 Ры бы-па чва ры.
7.00 Апош няя льві ца.
8.00, 13.00, 18.00, 21.00, 0.00, 
3.00 Кос мас.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Пры ро джа ны бай кер.
12.00 Зо ла та Юка на.
15.00 На пад ка ё таў.
17.00, 2.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
20.00, 1.00, 4.00 На ву ка бу-
ду чы ні.
23.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.

7.00 Аме ры кан скі чо пер.
7.50, 12.20 Сыс ці ад па го ні.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Скар ба шу каль ні кі Аме-
ры кі.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Не спра буй це паў та-
рыць.
13.15, 16.25, 6.05 Ма хі на та-
ры.
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.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
18.15 Бу даў ніц тва не ба скро-
ба «Шард».
19.10 На ву ка ма гіі.
21.00 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
22.00 Вы жы ван не без ку-
пюр.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
0.00 Клан дайк.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
5.10 Бу ду чы ня.

АНТАНТ

СТБСТБ

МIРМIР

НТБ—БЕ ЛА РУСЬНТБ—БЕ ЛА РУСЬ

НА СТАЛЬ ГIЯНА СТАЛЬ ГIЯ

ЕURОSРОRTЕURОSРОRT

РТР—РТР—
БЕ ЛА РУСЬБЕ ЛА РУСЬ

ВТБВТБ

NАTIОNАL NАTIОNАL 
GЕОGRАРHIСGЕОGRАРHIС

DISСОVЕRУDISСОVЕRУ

8 КА НАЛ8 КА НАЛ

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

БЕЛАРУСЬ 1БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2БЕЛАРУСЬ 2

БЕЛАРУСЬ 3БЕЛАРУСЬ 3

КАМЕДЫЯКАМЕДЫЯ

TБ1000TБ1000
РУСКАЕ КІНОРУСКАЕ КІНО

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ПАНЯДЗЕЛАК,  21 КРАСАВІКА

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬТЫДЗЕНЬ

БЕЛАРУСЬ 5БЕЛАРУСЬ 5

МедыяпрастораМедыяпрастора  �� 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

«Мінск 24 ДОК» — ма ла ды тэ ле-
ка нал, дзе мож на знай сці як да-

ку мен таль нае кі но, так і шмат се-
рый ныя спе цы яль ныя пра ек ты. 

З лі ку та кіх ток-шоу «Да вай це 
раз бя рэм ся», дзе па аў то рках і 

чац вяр гах ра зам з прад стаў ні ка-
мі га рад скіх улад аб мяр коў ва юц-
ца рэ аль ныя праб ле мы ста лі цы. 

Яго вя ду чая Ка ця ры на За баў-
ская заў сё ды ўпэў не ная ў сва іх 
сі лах. Яна лі чыць сум ным рас-

клад, ка лі «жа дан ні су па да юць з 
маг чы мас ця мі», і не губ ляе ве ры 

ў леп шыя якас ці лю дзей. Пры 
су стрэ чы Ка ця ры на рас ка за ла 
аб пра цоў ных буд нях, пра жа-

но чую па спя хо васць і ка рыс ныя 
за хап лен ні.

— Як гэ та — пра ца ваць у вост рай 
са цы яль най пра гра ме?

— Для мя не пра ца ў гэ тым ток-шоу 
ні чым не ад роз ні ва ец ца ад ін шых пра-
ек таў: прын цы пы ж усю ды ад ноль ка-
выя. Хі ба што з гас ця мі пра гра мы пе-
рад за пі сам да во дзіц ца гу та рыць даў-
жэй. Фар мат пе ра да чы да во лі жорст кі, 
і вя ду чым трэ ба яго пры трым лі вац ца. 
Акра мя та го, чым больш вост рая гу-
тар ка, тым боль шая за ці каў ле насць у 
ёй. Мы ад люст роў ва ем рэ ча іс насць, і 
ка лі з'яў ля юц ца кры тыч ныя пы тан ні, 
то ні ў якім ра зе не за моўч ва ем іх, а 
вы свят ля ем.

— Ці лёг ка ідуць на кан такт чы ноў-
ні кі ў аб мер ка ван ні праб лем ных пы тан-
няў?

— У сту дыю пры хо дзяць пе ра важ на 
дып ла ма тыч ныя су раз моў цы, якія ра зу ме-
юць, што праб ле мы ў нас ёсць, і га во раць 
пра іх ад кры та. Та ды дыя лог склад ва ец-
ца лёг ка. Але зда ра ец ца ўся кае. Бы ва лі 
вы пад кі, ка лі рэ жы сёр спы няў за піс і мы 
раз маў ля лі з гос цем «за кад рам», а по тым 
зноў ад наў ля лі пра цу ў рам ках эфі ру.

— Якія ўра жан ні ад гас цей за ста юц-
ца «за кад рам»?

— Мно гія з іх ма юць цу доў нае па чуц-
цё гу ма ру. У гры мёр цы па ста ян на чу ец ца 
смех, ка лі яны рас па вя да юць «гіс то рыі з 
жыц ця». Бы вае, на ват пад час за пі су пра-
гра мы так іра ніч на ад ка жуць на ней кае 
пы тан не, што я смя ю ся да слёз. Да во дзіц-
ца вы клі каць гры мё ра і спы няць пра цэс. 
Пра ца за цяг ва ец ца, але ж не ма гу стры-
маць эмо цый.

— Як рэ агу юць га рад скія ўла ды на 
пы тан ні, што ўзды мае ток-шоу «Да вай-
це раз бя рэм ся»?

— Ве да е це, гэ ты бок асаб лі ва не афі-
шу ец ца, але ня рэд ка я ба чу пе ра ме ны 
пас ля вы ха ду ў эфір чар го ва га вы пус ку 
пра гра мы. На прык лад, з'яў ля ец ца ас-
фальт на раз бі тай да ро зе, пра якую мы 
зды ма лі сю жэт, або ўно сяц ца зме ны ў 
рас клад ру ху аў то бу саў на праб лем ных 
марш ру тах — транс парт па чы нае ха дзіць 
час цей. І ве да е це, пры ем на ба чыць та кія 
зру хі.

— Якую пе ра ва гу вам дае пра ца на 
тэ ле ба чан ні?

— Я маю маг чы масць рэа лі за ваць ся бе. 
І вель мі лёг ка ра біць гэ та, ка лі пра цу еш у 
ма ла дой крэ а тыў най ка ман дзе — та кой, 
як у нас. Наш га лоў ны рэ дак тар Мі ха іл 
Мі ла ва наў з'яў ля ец ца на шым ідэй ным на-
тхняль ні кам, у ім пры сут ні чае «дух аван-
ту рыз му» і імк нен не за бяс пе чыць су пра-
цоў ні кам мак сі маль на кам форт ныя ўмо вы 
пра цы. Шчы ра пры знац ца, мы на ват кры ху 
рас пе шча ныя.

— З ча го па ча ло ся ва ша за хап лен не 
жур на ліс ты кай?

— Я з дзя цін ства ха це ла «ва рыц ца ў 
гэ тым кат ле», та му з 6 па 10 кла сы зай-
ма ла ся ў сек цыі жур на ліс ты кі ў Брэс це 
ў Цэт ры ма ла дзёж най твор час ці. Зда ва-
ла ся б, да лей шы лёс вы зна ча ны, але ў 
Бо га бы лі ін шыя пла ны. Сям'я пе ра еха ла 
ў го рад Бай ка нур. Я скон чы ла Між на род-
ную кас міч ную шко лу, за тым атры ма ла 
вы шэй шую эка на міч ную аду ка цыю і тры 
га ды пра ца ва ла па спе цы яль нас ці ў эка-
на міч най сфе ры. А по тым зла ві ла ся бе на 
дум цы, што жыц цё да ец ца ад но і ў за па се 
яшчэ вась мі не бу дзе: ча му б не змя ніць 
кар ды наль на род за ня ткаў? Страх аб са-
лют на ад сут ні чаў — бы ла толь кі ра шу-
часць. Вар та ад зна чыць, што, ня гле дзя чы 
на ўсю аван тур насць ра шэн ня, яно бы ло 
аб ду ма ным. Мая па ра да ўсім: пры жа дан ні 
неш та змя ніць — дзей ні чай це! Ча сам не 
вар та раз дум ваць доў га, бо ў су мнен нях 
мо жа прай сці ўсё жыц цё...

— Дзе вам больш кам форт на пра цу-
ец ца — у кад ры аль бо за кад рам?

— Пра гра мы з ма ім удзе лам вы хо дзяць 
у за пі се, што дае мне маг чы масць быць 
на роз ных па зі цы ях. Кар цін ка ў тэ ле ві за-
ры — гэ та вяр шы ня ай сбер га, і на коль кі 
пры ваб най яна бу дзе, за ле жыць ад па-
пя рэд няй кар пат лі вай, за ся ро джа най і 

цяж кай пра цы. У на шай ка ман дзе 
пра цу юць ад каз ныя лю дзі, са праўд-
ныя пра фе сі я на лы, та му ней кія на-
клад кі зда ра юц ца вель мі рэд ка. Я ж 
ста ра юся спа лу чаць роз ныя за да чы, 
каб пе ра клю чаць ува гу, та ды і во ка 
не «за мыль ва ец ца» і твор часць не 
пе ра тва ра ец ца ў ра мяст во.

— Як, на ваш по гляд, змя ні ла ся 
сён ня ро ля і па зі цыя тэ ле ба чан ня ў 
кан тэкс це раз віц ця ін тэр нэ ту?

—У мно гіх ма іх ка лег тэ ле ві за ра 
сён ня ня ма на огул, бо ўсё не аб ход-
нае яны мо гуць знай сці ў ін тэр нэ це. 
І та му не дзіў на, што за раз ак тыў на 
раз ві ва юц ца ін тэр нэт-ка на лы і спе-
цы яль ныя пра ек ты, адап та ва ныя для 
та кой аў ды то рыі. Гэ та па тра ба ван не 
ча су, і трэ ба гу ляць па яго пра ві лах. 
Усе пра гра мы «Мінск 24ДОК» вы-
клад ва юц ца ў YouTube і са цы яль най 
сет цы «УКан так це». Мы там, дзе і 
на шы гле да чы.

— Ка го з тэ ле вя ду чых су час-
нас ці вы лу ча е це для ся бе як пра-
фе сі я на лаў?

— Ле а нід Пар фё наў — ты тан ра-
сій скай жур на ліс ты кі. Па-май стэр ску 
па дае ма тэ ры ял, на ват з па срэд най 
ін фар ма цый най на го ды ўмее ра біць 
ці ка выя сю жэ ты. Так са ма вель мі па-
ва жаю Ула дзі мі ра Поз не ра. Да рэ чы, 
абод ва гэ тыя тэ ле жур на ліс ты вель мі 
ўда ла, на мой по гляд, сыш лі ся ў пра-

гра ме «Пар фё наў і Поз нер». У ін тэр нэ це 
«ге ро ем на ша га ча су» на за ву Дзміт рыя 
Пуч ко ва, больш вя до ма га як Гоб лін. Яго 
пра ект у се ці ве «Goblіn News» рэ по сцяць 
ты ся чы ка рыс таль ні каў. На огул жа тэ-
ле вя ду чы па ві нен быць кам пе тэнт ным у 
тэ ме, якую аб мяр коў вае. Яму трэ ба мно-
гае кант ра ля ваць у эфі ры, та му без за-
ся ро джа нас ці, ус ед лі вас ці і кем лі вас ці не 
абы сці ся.

— У пра ек це «На столь ны ха кей. За-
бой ны се зон» вы ба лель шчык ці бяс-
страс ны на зі раль нік?

— Спа чат ку бы ла прос та на зі раль ні-
кам, ад нак по тым гуль ня за ха пі ла і з'я віў-
ся азарт, ды яшчэ які! У кад ры вя ду чыя 
па да юць су хія фак ты: маў ляў, «ка ман да 
«А» вы бі ла ся ў фа ва ры ты, а ка ман да «В» 
ад ста ла на 3 ач кі». А вось пад час мат ча 
мож на на зі раць, як я кры чу, пляс каю ў 
да ло ні — сло вам, пе ра жы ваю. І свае фа-
ва ры ты з'я ві лі ся, пе ра мо га якіх асаб лі ва 
ра да ва ла. А на огул на ват не ду ма ла, што 
кі дан не шай бы па плас ты ка вым ко ра бе 
мо жа быць та кім за хап ляль ным за ня ткам. 
Не дзіў на, што міль ё ны да рос лых лю дзей 
удзель ні ча юць у чэм пі я на тах све ту па гэ-
тым «дзі ця чым» ві дзе спор ту.

— Апі шы це сваё стаў лен не да спор-
ту...

— Ста ноў чае. Мой лю бі мы від спор ту 
— бія тлон. Люб лю яго за не прад ка заль-
насць і ві до вішч насць. Ма ру на кры чац-
ца на тры бу нах пад час ад на го з эта паў 
куб ка све ту. Са ма зай ма ю ся прак тыч най 
страль бой. Знач ныя вы ні кі па ча лі з'яў ляц-
ца праз паў та ра го да трэ ні ро вак, ха ця да 
дас ка на лас ці ў ма ім вы пад ку яшчэ рас ці 
і рас ці. Спорт да па ма гае і ў пад тры ман ні 
фі зіч най фор мы. Два ра зы на ты дзень у 
мя не трэ ні роў кі ў ці ры, на вед ван не трэ-
на жор най за лы, ба сей на, па ход у рус кую 
лазню.

— Вам заў сё ды па да ба ец ца, як вы-
гля да е це ў кад ры?

— Мя не не столь кі не па ко іць мой 
знеш ні вы гляд, коль кі тое, як я пра цую. 
На мой по гляд, за да ча тэ ле вя ду ча га не 
ся бе па ка заць, а рас крыць су раз моў цу.

— А стыль жа ноц кас ці і вы тан ча нас-
ці бліз кі вам у звы чай ным жыц ці?

— Я вель мі люб лю спад ні цы і су кен кі 
— яны скла да юць 80 пра цэн таў у ма ім гар-
дэ ро бе. З тка нін ад даю пе ра ва гу шы фо ну 
і тры ка та жу. У та кіх стро ях ад чу ваю ся бе 
най больш упэў не на. Адзен не ж на огул 
вель мі ўплы вае на па во дзі ны жан чы ны і 
яе на строй.

— Што для вас уво гу ле зна чыць 
«быць жан чы най»? Ці скла да на гэ та ў 
су час ных рэа лі ях?

— Ні ко лі не за дум ва ла ся над та кім пы-
тан нем, але, ві даць, прый шоў час. Быць 
жан чы най — зна чыць ра біць усё без да-
кор на. Ка лі ўда ец ца, то і ў су час ных рэа-
лі ях праб лем не па він на ўзні каць. А вось 
у пы тан ні эман сі па цыі па він на пры сут ні-
чаць ме ра. Я не су праць са ма стой нас ці і 
не за леж нас ці, але ў ра зум ных пра пор цы-
ях. Мне па да ба юц ца га лант ныя муж чы ны, 
якія ўсту па юць мес ца, ад чы ня юць та бе 
дзве ры... Ці мо гуць жан чы ны ўсё ра біць 
са мі? Без умоў на! Ад нак вар та па каз-
ваць муж чы нам, што яны нам па трэб ны, 
і ўдзяч насць не пры му сіць ся бе ча каць.

— Чым та ды вы мя ра ец ца па спя хо-
васць? Як ацэнь ва е це свае да сяг нен-
ні?

— Мне зда ец ца, па спя хо васць лю бо га 
ча ла ве ка вы зна ча ец ца тым, што ён са бой 
уяў ляе. Са ма да стат ко васць ця пер рэд кая 
якасць: мы ўсе на ней ка га раў ня ем ся, імк-
нём ся да вы ду ма на га даб ра бы ту. У вар'-
яц кай гон цы па жыц ці трэ ба ўмець ра біць 
паў зы, іна чай ёсць ры зы ка не тра піць у 
жа да нае мес ца пры зна чэн ня. Я да во лі 
кры тыч на стаў лю ся да ся бе, і пры род ны 
мак сі ма лізм ча сам злос на жар туе са мной. 
Але сён ня я за да во ле на тым, як склад ва-
ец ца маё жыц цё.

— Ці мож на гэ та рас цэнь ваць як па-
зі цыю, што пра ца для вас не заў сё ды ў 
пры яры тэ це?

— Якой бы ні бы ла на пру жа най пра ца, 
але ў пры яры тэ це ў мя не сям'я. З ча сам 
ра зу ме еш, не іс нуе ні чо га да ра жэй ша га 
за бліз кіх лю дзей. Мы з му жам ста ра ем ся 
пла на ваць свае гра фі кі та кім чы нам, каб 
больш ча су ўда ва ла ся пра во дзіць ра зам. 
Ця пер гэ та цэ ніц ца знач на больш, чым, 
на прык лад, пяць га доў та му. Дзень ля-
жан ня на ка на пе не па раў наць з паў га-
дзін ным шпа цы рам ра зам. І ў скла да ную 
хві лі ну пра ца не аб ды ме ця бе і не су па-
ко іць: маў ляў, усё бу дзе доб ра!

Але на ДРАП КО.

Ка ця ры на ЗА БАЎ СКАЯ:

«ПРА ЦА НЕ АБ ДЫ МЕ І НЕ СУ ПА КО ІЦЬ», 
або Чым вымяраецца поспех сучаснай жанчыны

Пры жа дан ні неш та змя ніць — 
дзей ні чай це! Ча сам не вар та 
раз дум ваць доў га, бо ў су мнен нях 
мо жа прай сці ўсё жыц цё...

Ня рэд ка я ба чу пе ра ме ны пас ля 
вы ха ду ў эфір чар го ва га вы пус ку 
пра гра мы. На прык лад, з'яў ля ец ца 
ас фальт на раз бі тай да ро зе, 
пра якую мы зды ма лі сю жэт, 
або ўно сяц ца зме ны ў рас клад 
ру ху аў то бу саў на праб лем ных 
марш ру тах.

У Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 
прай шоў пер шы этап ад бо-
ру вя ду чых для тэ ле ка на лаў 
«Бе ла русь 1», «Бе ла русь 2», 
«Бе ла русь 3», «Бе ла русь 5» 
і «Бе ла русь 24». Коль касць 
ах вот ных па спра ба ваць ся-
бе скла ла больш за 50 ча-
ла век. Пры чым тра піць на 
бла кіт ны эк ран за ха це лі не 
толь кі вы пуск ні кі фа куль тэ-
та жур на ліс ты кі, але і эка на-
міс ты, юрыс ты, вы клад чы кі, 
вай скоў цы і на ват гуль цы ў 
по кер.

Ад бо рам леп шых кан ды да таў 
зай ма ла ся спе цы яль ная ка мі сія, 
у склад якой ува хо дзі лі кі раў-
ні кі тэ ле ка на лаў і тэ ле ві зій ныя 
пра фе сі я на лы ме ды я хол дын га. 
Вар та ска заць, што не ка то рыя 
з бу ду чых тэ ле зо рак здзіў ля лі і 
звяр та лі на ся бе ўва гу з пер шых 
хві лін з'яў лен ня. Іх і запрашалі 
на дру гі тур.

— Здзіў ля лі перш за ўсё сва-
ёй упэў не нас цю, аба яль нас цю і 
ўмен нем тры мац ца, пад трым лі-
ваць раз мо ву. Ча сам кан ды да-
ты на ват жар та ва лі і іра ні за ва лі, 
ад каз ва ю чы на на шы пы тан ні, — 
па дзя ліў ся ўра жан ня мі на мес нік 
га лоў на га ды рэк та ра га лоў най 
ды рэк цыі тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1» 
Сяр гей Шыш ко. — Для нас га-
лоў най мэ тай бы ло зра зу мець, 
ча му ча ла век вы каз вае жа дан не 
пра ца ваць на тэ ле ба чан ні, та му 
кож ны з па тэн цы яль ных кан ды-
да таў па ві нен быў ад ста яць свой 
пункт гле джан ня, ар гу мен та ваць 
па зі цыю. Боль шас ці да вя ло ся ад-
мо віць, бо не мо жа кож ны пер шы 
су стрэч ны быць пра фе сі я на лам, 
ка лі ад сут ні чае та лент. Бу ду чым 
прэ тэн дэн там ска жу толь кі ад но: 
ка лі ад чу ва е це, што пра ца жур-
на ліс та і вя ду ча га на тэ ле ба чан ні 
— гэ та ва ша, то вы зна чы це ся з 
вы ба рам і пры ходзь це да нас.

Чле ны жу ры за да ва лі ўдзель-
ні кам ка верз ныя пы тан ні, каб па-
гля дзець на рэ ак цыю, якая па-

трэб на, у тым лі ку і для пра цы 
ў эфі ры.

«Не ка то рым я даў шанц, пра-
па на ваў шы для па чат ку па спра-
ба ваць ся бе ў якас ці ка рэс пан-
дэн та, рэ пар цё ра, — рас ка заў га-
лоў ны ды рэк тар Агенц тва тэ ле-
на він Кі рыл Ка за коў. — У Агенц-
тве тэ ле ві зій ных на він па ста ян на 
ёсць маг чы масць за стац ца ў нас, 
па чаў шы су пра цоў ні чаць. Ад нак 
для гэ та га па трэб на са праў ды 
пра явіць ся бе. Спа дзя ю ся, што 
кас тынг пра цяг нец ца і ў нас бу-
дзе маг чы масць уба чыць но вых 
прэ тэн дэн таў».

Да рэ чы, мно гія з тых, ка му 
ўда ло ся ў свой час па ка заць 
ся бе не толь кі на кас тын гу, але 
і ў пра цы — сён ня пра цу юць у 
эфі ры: Кан стан цін Пры ды бай ла, 
Па лі на Іван ча, Ста ні слаў Ліп скі, 
Ні на Ма жэй ка, Ксе нія Куд раў-
ца ва, На тал ля Та ра сюк, Дзі я на 
Ра вя ко ва.

Так, лёс Ста ні сла ва Ліп ска-
га ні бы спі са ны з кні гі ка зач ных 
гіс то рый. Бы лы су пра цоў нік ме-
та лур гіч на га за во да сва ім та лен-
там і пра ца ві тас цю да ка заў, што 
га ва рыць пра спорт ён мо жа не 
горш за вы пуск ні коў Ін сты ту та 
жур на ліс ты кі. Кан стан цін Пры-
ды бай ла да слаў сваю ан ке ту на 
кас тынг два га ды та му, а сён ня 

на яго твор чым ра хун ку ўжо не 
адзін пра ект. Ксе нія Куд раў ца ва 
спра ба ва ла свае сі лы не каль кі 
га доў та му, а по тым да во лі доў-
га ча ка ла дру го га тэ ле фон на га 
зван ка. Сён ня яна — вя ду чая 
вы ні ко вай пра гра мы тыд ня «Га-
лоў ны эфір».

На гад ва ем, кас тынг пра цяг ва-
ец ца і Бел тэ ле ра дыё кам па нія за-
пра шае па спра ба ваць ся бе ўсіх 
мэ та на кі ра ва ных, та ле на ві тых і 
ха рыз ма тыч ных лю дзей, якія жа-
да юць да рыць гле да чам доб ры 
на строй. Асноў ныя па тра ба ван-
ні да прэ тэн дэн таў ра ней шыя: 
уз рост 25-45 га доў, доб рая дык-
цыя, гра мат нае маў лен не, умен-
не ім пра ві за ваць і сва бод нае 
ва ло дан не бе ла рус кай і рус кай 
мо ва мі. Фо та здым кі (парт рэт і 
ў поў ны рост) і ан ке ту не аб ход-
на да сы лаць на ад рас castіng@
tvr.by. Ан ке ту мож на знай сці на 
сай це Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 
www.tvr.by ў раз дзе ле «Кас тынг 
вя ду чых».

Як абя цае кі раў ніц тва тэ ле-
ка на лаў, но выя тва ры ў эфі ры 
з'я вяц ца ўжо гэ тай во сен ню, у 
па чат ку тэ ле ві зій на га се зо на 
2014—2015.

Але на ДРАП КО

�

Як пры ва біць да ся бе муж чы ну? Мно гія жан чы-
ны за да юц ца гэ тым пы тан нем, бо вя до ма, што з 
да па мо гай уме ла па бу да ва най гу тар кі мож на не 
толь кі вы клі каць пры хіль насць су раз моў цы, але 
і лі та раль на за ка хаць яго ў ся бе. Што для гэ та га 
трэ ба? Га лоў нае пра ві ла гу тар кі — на тхніць муж-
чы ну на тыя ўспа мі ны пра яго жыц цё, якія ма юць 
важ нае зна чэн не і рас кры ва юць па чуц ці. Ня хай ён 
бу дзе апа вя даль ні кам, а вы — удзяч ным слу ха чом. 
Чым больш ён бу дзе вам рас па вя даць, тым мац ней 
бу дзе пры вяз вац ца да вас.

Чым спат рэ біц ца ах вя ра ваць? Сва ім ча сам! 
Бо для лю бой паў на вар тас най гу тар кі ён прос та 
не аб ход ны. Так са ма прый дзец ца ад мо віц ца ад не-
га тыў ных эмо цый і ад моў ных ацэ нак. За да вай це 
пы тан ні, па каз вай це муж чы ну, што ён — важ ная 

пер со на ў ва шых ва чах. Ства рай це доб ра зыч-
лі вую і да вер лі вую ат мас фе ру, су пер ажы вай це. 
Вя лі кі псі хі ятр Зіг мунд Фрэйд вы явіў, што ўсе яго 
па цы ент кі ўлюб ля лі ся ў яго пас ля та го, як дзя-
лі лі ся сва і мі дум ка мі, рас каз ва лі пра лю боў ныя 
пе ра жы ван ні і тыя па дзеі жыц ця, якія ме лі для іх 
асаб лі вае эма цы я наль нае зна чэн не. Ён не быў 
пры га жу ном і на ват ха ваў ся ад сва іх па да печ ных 
за шыр май, але гу тар ка іш ла, і па цы ент кі ўсё 
роў на ўлюб ля лі ся.

Гэ та толь кі ад на са шмат лі кіх тэм пра гра мы 
«Ма дам». Пра гра мы, у якой вя ду чая Іры на Пят-
ро віч рас па вя дае пра пы тан ні ўза е ма ад но сін, псі-
ха ло гіі, вы ха ван ня дзя цей, пры га жос ці і зда роўя. 
Слу хай це нас кож ную су бо ту ў 18.15 на хва лях 
ра дыё «Мір» .
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