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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.16 20.57 15.41
Вi цебск — 5.00 20.52 15.52
Ма гi лёў — 5.06 20.47 15.41
Го мель — 5.09 20.37 15.28
Гродна — 5.33 21.11 15.38
Брэст    — 5.40 21.05 15.25

Iмянiны
Пр. Анастасіі, Івана, Мікалая, Паўла, 
Пятра, Сцяпана, Сямёна. 
К. Антаніны, Антона, Яна.

Месяц
Першая квадра 7 мая. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 
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ЗАЎТРА  

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; 
«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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НА РО ДЖА НЫЯ

7.15 Тра гі ка ме дыя «Ма ра-
фон».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ар се нал.
9.40, 23.55 Се ры ял «Сва ты 
3». За ключ ная се рыя.
10.50 «Пра ежу!».
11.25 “XXL WOMAN TV”.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэ гі ён.
12.35 «Зо на Х». Вы ні кі тыд-
ня.
13.15 Каробка пе ра дач.
13.50 Тай ны след ства.
14.30 БеларусьLІFE.
15.15 Твой го рад.
15.30 «Еў ра ба чан не. За кад-
рам».
15.55 «Зор нае жыц цё». «Не-
ча ка ныя вы бран ні кі зо рак». 
Част ка 2-я.
17.15 Ме лад ра ма «Ма ла-
дыя».
19.00 Ме лад ра ма «Ка лі б я 
ця бе ка хаў...».
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.15 Тры лер «Чыс ціль-
шчык».
0.50 Чэм пі я нат све ту па ха кеі-
2014. Агляд гуль ня во га дня.

6.55 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
7.55, 20.05 Тэ ле ба ро метр.
8.00 Фільм-каз ка «Бя ля нач-
ка і Ро зач ка».
9.10 Заўт ра — гэ та мы!
9.40 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».
10.15, 23.00 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
12.20 Эк стра сэн сы вя дуць 
рас сле да ван не.
13.30 Аў та батл.
14.05 Стыль-бю ро.
14.40 Ка ме дыя «З 13 у 30».
16.40 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
Ка на да — Шве цыя.
19.15 Су пер ла то.
20.40 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
Чэ хія — Нар ве гія. У пе ра пын-

ках: 21.15 Спорт ла то 5 з 36, 
КЕ НО.
0.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

8.00, 11.15, 13.20, 15.00, 
21.05, 0.20 «Ка лей да скоп».
8.10 «Дэ рсу Уза ла». Маст. 
фільм.
10.25 «Ула дзі мір Ар сень еў. 
Ка пі тан тай гі». Дак. фільм.
11.25 «Аляк санд ра-Не ўская 
Лаў ра». Пра адзін з са мых вя-
до мых ду хоў ных цэнт раў Ра-
сіі раз ва жае му зы кант Юрый 
Шаў чук і ма на хі Лаў ры.
12.30 «Ян ка Маўр. Ка пі тан дзі-
ця чых ма раў». Дак. фільм.
12.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
13.00 М/ф.
13.30 А. Скра бін. «Бос кая 
паэ ма», або Трэ цяя сім фо-
нія». Кан цэрт у вы ка нан ні 
Дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
сім фа ніч на га ар кест ра Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь.
14.20 «Па лес кі па час ту нак». 
Блі ны і за цір ка.
14.35 «Кан струк ты візм». Дак. 
фільм.
15.10 «Ка ра ні». Жан чы ны Кі-
шы нё ва.
15.35 «Пло шча мас тац тваў». 
Кам па зі тар, на род ны ар тыст 
Бе ла ру сі Ва ле рый Іва ноў.
16.05 «Па да рож жа са сма-
кам». Тур цыя.
16.35 «На пе рад у мі ну лае».
17.05 Дзі ця чы фільм. «Юр ка 
— сын ка ман дзі ра».
18.15, 23.55 «Культ пра свет».
18.40 Су свет нае кі но. «Зна-
хар».
20.45 Ка лы хан ка.
21.15 «Мой шлях». Твор чы 
ве чар на род на га ар тыс та Бе-
ла ру сі Ула дзі мі ра Гас цю хі на.
22.05 «Узы хо джан не». Маст. 
фільм.

7.30 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. Сла ва кія — Іта лія.

9.15 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. Бе ла русь — Гер ма нія.
11.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. Лат вія — Ра сія.
13.00 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. Агляд гуль ня во га дня.
14.30, 23.15 Тэ ніс. Тур нір ВТА. 
Рым. Фі нал.
16.40 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. ЗША — Фін лян дыя.
19.15 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Агляд двух згу ля ных 
мат чаў.
19.55 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. Прэв'ю.
20.40 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. Ра сія — Гер ма нія.

7.00 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00 На шы на ві-
ны.
9.05 Ня дзель ная про па ведзь 
(з суб ціт ра мі) .
9.20 М/с «Смя ша ры кі». ПІН-
код».
9.35 «Бес тал ко выя на тат кі».
9.55 «Па куль усе до ма».
10.45 «Фа зэн да».
11.20 «Вя сель ны пя рэ па-
лах».
12.15 «Брэйн-рынг».
13.30 Ка ме дыя «Гар філд: 
гіс то рыя двух ко та чак».
15.05 «Ві таль Са ло мін. Па-
між Ват са нам і «Зі мо вай 
віш няй».
16.15 На ві ны спор ту.
16.20 Дра ма «Ар ка дзя».
18.00 «Рас смя шы ко мі ка».
18.50 «Я люб лю Бе ла русь!».
20.00 Кон ту ры.
21.05 Фі нал кон кур су пры-
га жос ці «Мі сіс Бе ла русь 
2014».
22.55 Маст.фільм «За клад-
ні ца».
0.40 Ка ме дыя «Дзе ла выя 
лю дзі».

6.10 «Сту дэн ты». Се ры ял.
7.05, 9.10 Дра ма «Ад ва кат 
д'яб ла».
9.00 «Га ра чы лёд».
10.00, 17.50 «Аў та па на ра-
ма».
10.30 «Тай ны све ту».

11.30 «Вя лі кае сне дан не».
12.10 «Доб ры дзень, док-
тар».
12.45, 13.45 Маст. фільм 
«Вазь му твой боль».
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
14.35 «Усё бу дзе чы кі-пу кі!!!». 
Кан цэрт Мі ха і ла За до рна -
ва.
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.50 «Ча ты ры вя сел лі».
18.20 «На тым жа мес цы ў той 
жа час».
19.30 «Ты дзень».
20.40 Між на род ны му зыч ны 
пра ект «Дзе ці — гэ та «Хо ро-
Шоу». 1-ы паў фі нал.
21.45 Ме лад ра ма «Гіс то рыя 
пра нас».
23.35 «Да ку мен таль ны спец-
пра ект»: «Муж чы на су праць 
жан чы ны».
0.30 Маст. фільм «Ге нуя».

5.00 М/ф.
7.40 «Ве да ем рус кую».
8.35 «Зям ля і не ба».
9.00, 15.00 На ві ны Са друж-
нас ці (бя гу чы ра док).
9.10 «На ро ды Ра сіі».
10.10 Маст. фільм «Вя лі кі 
мах ляр».
12.45 Ток-шоу «Яшчэ не ра-
зам».
13.20 Маст. фільм «Два ка-
пі та ны».
15.10, 21.00 Се ры ял «Ад ну 
ця бе ка хаю».
20.00 «Ра зам».
23.30 Маст. фільм «Зла дзеі 
ў за ко не».
1.05 Маст. фільм «І бы ла 
вай на».
3.30 Маст. фільм «Трак та-
рыс ты».

7.00 Маст. Фільм «Па мяць 
сэр ца».
10.10 «Сам са бе рэ жы сёр».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.15 «Сме ха па на ра ма Яў ге-
на Пет ра ся на».
11.45 «У све це жы вёл».
12.20 М/ф.
12.35 Маст. Фільм «Без го ду 
ты дзень».

14.15 Да юбі лею кі на сту дыі. 
«Мас фільм». 90 кро каў».
14.30 «ХА». Ма лень кія ка ме-
дыі.
14.40 Маст. Фільм «Апош-
няя ах вя ра».
16.35 Маст. Фільм «До ма-
пра ві цель».
18.25 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
20.00 Вест кі тыд ня.
21.55 «Ня дзель ны ве чар».
23.45 Маст. Фільм «Веч ная 
каз ка».

6.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён-
ня.
8.20 «Ме ды цын скія тай ны».
8.50 «Іх но ра вы».
9.25 «Ядзім до ма!».
10.20 «Пер шая пе ра да ча».
10.50 «Цуд тэх ні кі».
11.20 «Па е дзем, па я дзім!».
11.55 «Дач ны ад каз».
13.20 «Та ям ні чая Ра сія».
14.10 Се ры ял «Дзя вя ты ад-
дзел».
16.15 «І зноў пры ві тан не!».
16.40 «След ства вя лі...».
17.30 «Воч ная стаў ка».
18.25 «Над звы чай нае зда рэн-
не. Агляд за ты дзень».
19.00 «Сён ня. Пад агуль ня ю-
чая пра гра ма».
19.50 Маст. фільм «Маё 
апош няе пер шае ка хан не».
21.35 Ба я вік «Ан ты снай пер. 
Но вы ўзро вень».
23.20 Ба я вік «Ан ты снай пер. 
Стрэл з мі ну ла га».

9.00, 13.15, 19.00, 20.00, 23.20 
«На двор'е».
9.05 «Мульт па рад».
9.40, 17.10 «Тэ ле ма га зін».
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
10.35 «VR-дай джэст».
11.00 Дра ма «Жыц цё Пі».
13.20 Тры лер «Шпі ён скія 
гуль ні».
15.30 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
17.40 Ток-шоу «Буль бокс».

18.10 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
19.05 Тры лер «Фі ла дэль-
фій скі экс пе ры мент».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Дом з пяс ку і 
ту ма ну».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
10.00 «Мік сер».
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
13.00, 0.30 «Ла ві мо мант».
13.30, 23.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
14.00 «Кі но ў дэ та лях».
15.00 Се ры ял «Кух ня».
16.30 Фэн тэ зі «Цу доў ныя 
ства рэн ні».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.30 Ме лад ра ма «Бэнд-
слэм».
23.30 «Не рэ аль ная гіс то-
рыя».
0.00 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».

5.30 «Еў рань юс».
9.00 «Звы чай ны кан цэрт».
9.35 Да 110-год дзя з дня 
на ра джэн ня Жа на Га бе на. 
«Ка ля сцен Ма ла па гі». Маст. 
фільм.
10.55 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Жан Га бен.
11.30 «Ра сія, лю боў мая!»
12.00 «Пеш шу...» Маск ва ка-
му наль ная.
12.25 «Што ра біць?».
13.15, 0.55 «Се ва сто паль-
скія апа вя дан ні. Па да рож жа 
ў гіс то рыю з Іга рам За ла та-
віц кімм». Дак. се ры ял.
14.00 Да 65-год дзя з дня на-
ра джэн ня Лю бо ві Па лі шчук. 
Фільм-спек такль «Прый шоў 
муж чы на да жан чы ны». За піс 
1990 го да.
15.55 «Лі нія жыц ця». Лю боў 
Па лі шчук.
16.45 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
17.00 «Кан тэкст».

17.40 Да юбі лею кі на сту дыі. 
«Мас фільм». 90 кро каў».
17.55 «Стар шы ня». Маст. 
фільм.
20.30 Да 80-год дзя з дня на-
ра джэн ня рэ жы сё ра. «Аляк-
сей Са лты коў. На чым тры ма-
ец ца жыц цё». Дак. фільм.
21.15 «Ула дзі мір Ма ла хаў. 
Адзін дзень і ўсё жыц цё». 
Дак. фільм.
22.10 «Шэ дэў ры су свет на га 
му зыч на га тэ ат ра». Дыя на 
Віш нё ва і Ула дзі мір Ма ла хаў 
у ба ле це «Жы зель».
0.05 «Бе лы мядз ведзь». Дак. 
фільм.
1.45 Ф. Ша пэн. Ба ла да № 1.

5.00 «Ша пэ ні я на». Юбі лей ны 
ве чар н.а. СССР Га лі ны Ула-
на вай. 1974 год.
6.00 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
6.30 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць зна та кі».
8.00, 2.00 «Мі ну лы час».
9.00 «Кол ба ча су».
10.00 «Кі на па на ра ма». 
«Дзень на ра джэн ня ў Маск-
ве». 1990 год.
11.05 «Што? Дзе? Ка лі?». 
Матч-рэ ванш. 1984 год.
12.40 Фільм-кан цэрт «Вас за-
пра шае Са фія Ра та ру». 1985 
год.
14.00, 23.40 Кан цэрт за меж-
най эст ра ды.
14.25 «Бліц». 1990 год.
15.00 Маст. фільм «Дзіў ны 
хлоп чык».
16.25 Фільм-кан цэрт «Вось 
зноў гэ ты двор». 1986 год.
17.00 «Пес ня-73». 1973.
18.00, 3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
19.00 «Па куль усе до ма». 
1994 год.
19.30 «Ся дзі і гля дзі». 1994 
год.
19.45 Маст. фільм «Баб кі на-
па лам ва ра жы лі».
21.50 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1983 год.
22.15 «Ма лень кі кан цэрт». 
Ан самбль на род ных ін стру-
мен таў «Бе лы дзень». 1997 
год.

22.30 «КВЗ-62». Кон курс 
«Уме лыя ру кі». 1962 год.
23.00 Дак. фільм «По ціск ру кі: 
год 2000».
0.00 «... Да 16 і ста рэй шым». 
З удзе лам Бен ні Хі ла. 1992 
год.
0.45 Маст. фільм «Цэ-
мент».
4.00 Пра гра ма «По гляд». 
1995 год.

9.30, 13.30, 23.30 Ве ла спорт.
10.00, 14.15, 1.15 Ве ла спорт. 
Тур Іта ліі.
10.45 Вес ла ван не на бай дар-
ках і ка ноэ. Ку бак све ту.
12.00 WATTS.
12.15 Аў та гон кі. Мо та гон кі 
«За гар тоў ка».
18.30, 21.30 Фут бол. Чэм пі я-
нат Еў ро пы (U-17).
1.00 Аў та- і мо та спорт.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 13.00, 21.00 Ка ме дыя 
«Трай ная не пры ем насць».
5.40, 13.35, 21.25 Ка ме дыя «У 
га дзі ну но чы».
6.00, 7.40, 8.45, 10.35, 13.55, 
16.45, 21.50, 1.45, 3.10 «Ка-
ме ды ян ты. Леп шае».
6.15 Ме лад ра ма «Дзе ля ка-
хан ня да Мэ ры».
8.00, 16.00, 2.20 Ка ме дыя 
«Яго пе ра ра джэн не».
8.15, 16.15, 2.45 Ка ме дыя 
«Чэм пі ён» .
9.00 Ме лад ра ма «За мёрз лая 
з Ма я мі».
11.15 Ка ме дыя «Мая ма ча ха 
— ін ша пла не цян ка».
14.10 Ка ме дыя «Звар' я це-
лы пра фе сар 2: Ся мей ства 
Клам паў».
17.20 Пры го ды «Я бу ду до ма 
да Ка ляд».
19.20 Ка ме дыя «Помс та сяб-
ро вак ня вес ты».
22.10 Ка ме дыя «У на гу!».
0.10 Ка ме дыя «Усе вы рас-
лі» .
3.25 Пры го ды «Апе ра цыя 
Дэль та Фарс».

6.00 М/ф.
10.00, 4.25 «Сяб ры». Се ры ял.
11.00 «Па нен ка і ку лі нар».
11.30, 2.50 «Ра ка-мо ра». Се-
ры ял.
13.15 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». На тал ля Се ляз нё ва.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Але на Аб раз цо ва.
15.20 «Без пад ма ну».
16.10 «Шпі ён». Маст. фільм.
18.10, 1.30 «Ле ген ды ВІА». 
Дак. фільм.
19.40 «Жыц цё ў ру жо вым ко-
ле ры». Маст. фільм.
22.10 «Дзі кая штуч ка». Маст. 
фільм.
23.50 «Ча со ва да ступ ны». 
Ула дзі мір Ха ці нен ка.
0.50 «Бе лы каў не рык». Се-
ры ял.

4.50, 21.20 Дра ма «Сем жыц-
цяў».
7.00 М/ф «Ра бі но гі».
9.00 Фан тас ты ка «Лю дзі ў 
чор ным».
11.00 Фан тас ты ка «Лю дзі ў 
чор ным 2».
13.00 Ме лад ра ма «Пры кінь ся 
ма ім му жам».
15.00 Ме лад ра ма «Ка хан не з 
апа вя шчэн нем».
16.50 Дра ма «Па ля ван не».
19.00, 3.40 Пры го ды «Праз 
Су свет».
23.30 Ме лад ра ма «Ка хан не».
1.45 Ка ме дыя «Ужы ва ныя 
львы».

5.10 Каз ка «Ча ра дзей ная 
лям па Ала дзі на».
6.45 Дра ма «Ме ло дыя для 
кат рын кі».
9.25 Дра ма «Зо ла та».
11.25 Дэ тэк тыў «Вяр тан не рэ-
зі дэн та».
13.55 Дра ма «Апош няя рэ-
пра дук цыя».
15.50 Ба я вік «Брат».
17.40 Ба я вік «Брат 2».
20.00 Дра ма «Я так са ма жа-
даю».
22.10 Ка ме дыя «Прак ты ка-
ван ні ў цу доў ным».

0.00 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».
1.30 Каз ка «Снеж ная ка ра-
ле ва».
3.00 Маст. фільм «Стрэ лы Ро-
бін Гу да».
4.30 Дра ма «Якія сыш лі з ня-
бё саў».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт.
7.00 З пунк ту гле джан ня на-
ву кі.
9.00, 17.00 Гуль ні ро зу му.
10.00, 18.30 Зай маль ная на-
ву ка.
11.00 Кос мас: Пра сто ра і час.
12.00 Су пер збу да ван ні Трэ-
ця га рэй ха.
13.00 Апа ка ліп сіс: Дру гая су-
свет ная вай на.
14.00 Дзі кая пры ро да Аме-
ры кі.
15.00 Тай нае жыц цё дра пеж-
ні каў.
16.00 Зо ла та Юка на.
20.00, 0.00, 3.00 Аў то-SOS.
21.00, 1.00, 4.00 Аў та рэ стаў-
ра та ры.
22.00, 2.00 Ме га за во ды.
23.00 Царк ва зме я нос цаў.

7.00, 8.40 Як гэ та ўстро е на?
7.25 Гуль ні ў лам бар дзе.
8.15, 4.45 Як гэ та зроб ле на?
9.10 Смя рот ныя аст ра вы.
10.05 Лік ві да тар.
11.00, 21.00 Кру цей не пры-
ду ма еш.
11.50 Пя цёр ка леп шых.
12.45 Най буй ней шы ў све це 
ка ра бель.
13.40, 16.25 Не ве ра год ны 
хма ра чос.
14.35 За ла тая лі ха ман ка.
19.10 Раз бу раль ні кі ца цак.
20.05 Раз бу раль ні кі ле генд.
22.00, 2.40 Клан дайк.
0.00, 5.10 Хлоп цы з гар ма-
та мі.
0.55 Фе дэ раль ная па лі цыя 
Аў стра ліі.
1.50 Ма фія ра ё наў.
4.20 Ма лан ка выя ка та стро фы.
5.10 Но вае жыц цё хот-ро даў.
6.05 Ма хі на та ры. 
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Ён пры све ча ны 70-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Гэ та цыкл 

філь маў-ус па мі наў з удзе лам ве тэ ра наў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, рэ жы сё ра мі, сцэ на рыс та мі і 

апе ра та ра мі яко га вы сту пі лі ак ты віс ты Бе ла рус ка га 
рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі з лі ку ста ліч ных 

школь ні каў і сту дэн таў.
— Пры ем на, што мы са бра лі ся ўсе ра зам на пя рэ дад ні 

ад на го з най га лоў ней шых свят як для на шай кра і ны, так і 
для ўсёй пост са вец кай пра сто ры — Дня Пе ра мо гі. І ў гэ-
тыя дні та кі сход асаб лі ва ак ту аль ны, бо, на жаль, па дзеі ў 
су сед ніх дзяр жа вах свед чаць пра тое, ча го на ват не маг лі 
ўя віць: ве тэ ра ны і мо ладзь ча сам аказ ва юц ца па роз ныя 
ба кі ба ры кад. Спа дзя ём ся, у на шай кра і не та ко га не ад бу-
дзец ца дзя ку ю чы ва шай па зі цыі і па лі ты цы кі раў ні ка на шай 
дзяр жа вы, — ад зна чыў у сва ім зва ро це да пры сут ных пер-
шы сак ра тар Мінск ага га рад ско га ка мі тэ та БРСМ Юрый 
Ча чу ке віч. — Ка лі ка заць пра пра ект, то ён зроб ле ны сі ла мі 
звы чай ных ма ла дых лю дзей. Ня хай ві дэа атры ма лася не зу-
сім пра фе сій ны м, але ўсе філь мы на поў не ны ду шэў нас цю. 
Мы вы сту пі лі з іні цы я ты вай пе рад му зе ем Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, каб у но вым бу дын ку мож на бы ло ства рыць экс па зі-
цыю, дзе кож ны ах вот ны змо жа азна ё міц ца з ві дэа ін тэр в'ю 
жы вых све дак вя лі кай Пе ра мо гі.

Па чы на ю чы з лі пе ня 2013 го да, ма ла дыя мін ча не пра-
вя лі і за пі са лі 15 су стрэч з удзель ні ка мі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Ся род іх — ка ва лер ор дэ на Чыр во най Зор кі Яў ген 
Ва сіль е віч Агур цоў, ула даль нік ме да лёў «За вы зва лен не 
Вар ша вы», «За ўзяц це Бер лі на» Ула дзі мір Ва сіль е віч Ба ра-
дзін і ін шыя. Ін тэр в'ю з імі бы лі зман ці ра ва ны ў ві дэа ро лі кі 
пра цяг лас цю 20—25 хві лін. На прэ зен та цыі пра ек та па ка за-
лі толь кі не вя лі кі ро лік з най больш ві до вішч ных фраг мен таў 
пра ек та «Мой фільм пра вай ну». Га то выя ві дэа ін тэр в'ю бу-
дуць да ступ ныя для пра гля ду так са ма ў афі цый ных гру пах 
Са ю за мо ла дзі ў са цы яль ных сет ках. А вось ан та ло гія філь-
маў ужо за пі са на на DVD-нось бі ты, якія пла ну юць пе ра даць 
у ар хіў му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны.

У філь мах гу чаць гіс то рыі пра су праць ста ян не смер ці і 
ба раць бу за сяб роў і сваю кра і ну. Ве тэ ра ны ўспа мі на юць 
сва іх ка ман дзі раў і ўро кі жыц ця, дзя ку ю чы якім ад ва я ва лі 
бу ду чы ню не толь кі сваю, але і но вых па ка лен няў. Па чуц ці, 
ус па мі ны пра сяк ну ты бо лем. Слу ха ю чы іх, ра зу ме еш, што 
па літ ра ўспа мі наў ад люст роў вае ца ну пе ра мо гі, мір на га 
жыц ця. Па куль жы вуць ве тэ ра ны і захоўва ец ца па мяць 

пра ча сы мі ну лай вай ны, то ве рыц ца, што гіс то рыя не паў-
то рыц ца.

— 9 мая 1945 го да мы су стрэ лі ў Яс най Па ля не пад Ту лай 
у ся дзі бе Льва Талс то га. Мы там як раз ад наў ля лі чы гу нач ныя 
пу ці. Жы лі ў зям лян ках. Ра ні цай я па чуў стрэ лы: не да лё ка ад 
нас раз мя шчаў ся штаб ба таль ё на. Там жа пер шы мі атры ма лі 
звест ку пра пе ра мо гу. По тым са шта ба пры бег лі да нас у ро-
ту і ска за лі, што вай на скон чы ла ся. І та ды ўжо ўсе стра ля лі ў 
па вет ра. Ра дас ці бы ло шмат. Аб ды ма лі ся, ца ла ва лі ся. А на 
на ступ ны дзень ад чу лі, што не ча га не ха пае. Ака за ла ся, не 
ха пае «му зы кі», дзе раз ры ва юц ца сна ра ды, ідзе бам бёж ка. 
Вось гэ та ў ду шу ўрэ за ла ся, — та кім быў Дзень Пе ра мо гі 
для ве тэ ра на Яў ге на Ва сіль е ві ча Агур цо ва.

І ў кож на га з удзель ні каў пра ек та свая гіс то рыя-ўспа мін. 
Але рас ка за ная но вым па ка лен ням, яна ста но віц ца больш 
чым прос та гіс то ры яй.

Пас ля пра гля ду стар шы ня Мін скай га рад ской ар га ні за-
цыі Бе ла рус ка га гра мад ска га аб' яд нан ня ве тэ ра наў Ана то ль 
Адонь еў звяр нуў ся да мо ла дзі:

— Вы ўба чы лі тых, хто ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай-
ны ба ра ніў на шу Ра дзі му. Хто пра лі ваў кроў і зма гаў ся за 
тое, каб зні шчыць фа шыс таў і вы зва ліць у тым лі ку і на шу 
род ную Бе ла русь. Вы ўба чы лі і па чу лі па тры ё таў. І іх сло-
вы па він ны лег чы ў ду шу кож на га ма ла до га ча ла ве ка. Мы 
ўдзяч ныя тым, хто мае да чы нен не да гэ та га пра ек та, хто 
агу чыў іх ус па мі ны. 

Але на ДРАП КО
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Зроб ле на ма ла ды міЗроб ле на ма ла ды мі  ��

Ус пом нім Пе ра мо гу ра зам
З 8 мая ў Бе ла ру сі па чаў 

тэс та вае вя шчан не ра сій скі 
ва ен на-па тры я тыч ны 
тэ ле ка нал «Звез да». 

Пра гэ та па ве да міў на 
прэс-кан фе рэн цыі ў Мін ску 

стар шы ня са ве та ды рэк та раў 
твор ча га аб' яд нан ня 

«Чыр во ная зор ка» (Маск ва) 
Аляк сандр Ар лоў.

Тэ ле ка нал быў ство ра ны ў 2005 
го дзе і з'яў ля ец ца част кай ме ды я  -
ак ты ваў Мі ніс тэр ства аба ро ны Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі, ува хо дзіць у 
ме ды я хол дынг, які ўзна ча ліў паў-
го да та му вя до мы ра сій скі жур-
на ліст, тэ ле вя ду чы, прад зю сар і 
рэ жы сёр Аляк сей Пі ма наў. У хол-
дын гу ча ты ры кі рун кі раз віц ця: 
тэ ле- і ра дыё вя шчан не, дру ка ва-
ныя СМІ, кі на вы твор часць і ін тэр-
нэт-кі ру нак са ства рэн нем но ва га 
ін фар ма цый на га агенц тва.

«У якас ці пры яры тэт на га раз-
віц ця ме на ві та тэ ле ві зій на га вя-
шчан ня мы вы зна чы лі Рэс пуб лі-
ку Бе ла русь. Кры тэ ры я мі гэ та га 
кі рун ку ста лі агуль ныя па каз чы кі 
— іс на ван не Са юз най дзяр жа вы 
і адзі ных мэт стра тэ гіч на га парт-
нёр ства» — за зна чыў Аляк сандр 
Ар лоў.

Кан тэнт тэ ле ка на ла бу дзе ад-
ноль ка вым для Бе ла ру сі і Ра сіі. 
Вя шчан не «Звез ды» скла да ец ца з 
трох бло каў: на ві ны, да ку мен таль-
ныя філь мы і кі на па ка зы (са вец кія 
мас тац кія філь мы і ра сій скія се-
ры я лы), а так са ма цык лы спе цы-
яль ных пра грам ва ен на-па тры я-
тыч най тэ ма ты кі. Па тэн цы яль ная 
аў ды то рыя тэ ле ка на ла, які прад-
стаў ле ны ў 80 суб' ек тах Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, скла дае 100 міль ё наў 
ча ла век. У асноў ным гэ та муж чы-
ны ва ўзрос це 25-60 га доў.

Да лі пе ня вя шчан не тэ ле ка на ла 
бу дзе вес ці ся ў тэс та вым рэ жы ме. 
На 3 лі пе ня за пла на ва ны за пуск 
тэ ле ка на ла «Звез да» ў якас ці бе-
ла рус ка га СМІ. Па пад лі ках тэ ле-
ка на ла, на гэ ты час ужо з'я віц ца 
маг чы масць урэз кі бе ла рус ка га 
кан тэн ту, мяс цо вых на він і рэ кла-
мы, бо бу дзе атры ма на спе цы яль-
ная лі цэн зія ў Бе ла ру сі.

Гля дзець тэ ле ка нал у Бе ла ру сі 
змо гуць ка рыс таль ні кі пра вай да-
раў МТІС, «Кос мас ТБ» і «Бел тэ-
ле кам». А да снеж ня 2014 го да 
тэ ле кам па нія пла нуе пад пі саць 
да га во ры на рас паў сюдж ван не з 
усі мі ка бель ны мі апе ра та ра мі Бе-
ла ру сі, што, па ацэн ках ра сій ска га 
бо ку, ахо піць 99% аба не нтаў Мін-
ска і 60% усёй рэс пуб лі кі.

Але на ДРАП КО
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У Дзень ра дыё, роў на апоўд ні, па ча ла 
вя шчан не но вая бе ла рус кая ра дыё стан цыя 
— «Ду шэў нае ра дыё». Па чуць яго жы ха ры 

ста лі цы мо гуць на FM-хва лях на час та це 105.7, 
а ў блі жэй шы ме сяц у зо ну вя шчан ня бу дзе 

ўклю ча ны Го мель (106.0 FM) і Грод на (88.2 FM).
— У боль шай сту пе ні наз ва «Ду шэў нае ра дыё» 

га во рыць са ма за ся бе, — пе ра ка на ны ды рэк тар 
но вай стан цыі Ана толь Чэ пі каў, вя до мы так са ма як 
кі раў нік ра дыё «Пі лот-FM» і му зыч ны прад зю сар. 
— На ша га лоў ная мэ та — упры го жыць дзень слу-
ха чоў, ства рыць ат мас фе ру ду шэў нас ці, лёг кас ці 
і свя та паў сюд на, дзе б вы ні зна хо дзі лі ся: у аў то, 
офі се, до ма, на пік ні ку ці на да чы. У на шым эфі ры 
круг ла су тач на мож на па чуць та кія доб рыя пес ні, ка лі 
хо чац ца пад пя ваць, і пры тым мы пе ра ка на ны, што 
ат мас фе ра важ ней шая за сты лі.

Тым не менш, зу сім па-за фар ма там стан цыя не 
за ста ла ся. У му зыч ным па да рож жы ак цэнт зроб ле-
ны на «за ла тую ка лек цыю» — пра ве ра ныя ча сам 
рус ка моў ныя і за ход нія хі ты 80-х, 90-х і 2000-х га доў. 
Пры чым гэ та аба вяз ко ва хі ты, за якія ў роз ныя га ды 
га ла са ваў слу хач. «Гэ та вы дат ная маг чы масць праз 
пес ні на га даць лю дзям пра цу доў ныя мо ман ты іх 
жыц ця», — лі чыць пра грам ны ды рэк тар «Ду шэў на га 
ра дыё» Па вел Ба ра ноў скі.

Дру гая ад мет насць эфі ру — ад сут насць у ім звык-
лых і ба наль ных ды джэй скіх пра моў. А ў блі жэй шыя 
тыд ні, пас ля за вяр шэн ня тэс та ва га пе ры я ду, як абя-
ца юць ства раль ні кі, му зыч ную пад бор ку да поў няць 
аў тар скія за баў ляль ныя, гу ма рыс тыч ныя і па зна-
валь ныя пра гра мы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Ча му да гэ туль не зра бі лі ха ла дзіль нік з праз-
рыс ты мі дзвя ры ма, каб мож на бы ло аб дум ваць, 
што па ес ці, не ад чы ня ю чы дзвер цаў?

Учо ра з дач кой ма ля ва лі ка ця ня. Ра-
ні цай знай шлі та ко га ж за дзвя ры ма. 
Сён ня бу дзем ма ля ваць фут ра, ма шы ну 
і дом у Іс па ніі...

— Мя не заў сё ды ўраж ва ла гіс то рыя Пра-
ме тэя. Кож ны дзень да ця бе пры ля тае арол, 
дзяў бе тваю пе чань. За ноч яна ад рас тае, а 
ра ні цай усё па чы на ец ца на но ва...

— Ты прос та не быў жа на ты...

Са мая па пу ляр ная фра за ў Трац ця-
коў скай га ле рэі: «О! Гэ та ж гэ та!»

Іду на баць коў скі сход. Спа да ба ла ся 
па жа дан не сы на:

— Та та, га лоў нае — ні ко му там не вер!

Док тар! Я ў Аф ры цы 
пад ча піў ней кую 

за ра зу!

У Мін ску прэ зен та ва лі вы ні кі маш таб на га ма ла дзёж на га пра ек та 
«Мой фільм пра вай ну» 

Яны ва ло да юць 
здоль нас цю 
да бі вац ца вы со кіх 
вы ні каў у сва ёй 
дзей нас ці, ма юць 
арыг ін аль ныя ідэі 
і дум кі, здоль ныя 

да нес ці іх да на ва коль ных. 
Ва ло да ю чы цу доў най ін ту і цы яй, 
яны пад па рад коў ва юц ца толь кі 
ёй, і, як пра ві ла, іх учын кі і 
дзе ян ні аказ ва юц ца слуш ны мі. 
Ім мож на па ра іць па ды хо дзіць з 
боль шай ад каз нас цю не толь кі 
да сва іх слоў, але і спраў, та му 
што яны праз мер на за ня тыя 
сва ёй асо бай. Ім ка рыс на лю бая 
дзей насць, якая здоль на па сла біць 
са ма іза ля цыю. Леп шым 
спа да рож ні кам для іх ста но віц ца 
лю боў і ра зу мен не род ных і 
бліз кіх.

Іх аб' яд ноў вае 
ба га тая фан та зія. 
Гэ та лю дзі 
са май роз най 
экс цэнт рыч нас ці 
— ад злёг ку 
дзі ва ка ва тых да 

па доб ных на ін ша пла нет ных 
жы ха роў. У не ка то рых з гэ тых 
лю дзей жы ве дзіў ная здоль насць 
ра біць рэ аль ным тое, што 
зда ец ца зу сім не да ся галь ным. 
Ад нак ім не трэ ба ад маў ляц ца ад 
да па мо гі ў да сяг нен ні пос пе ху. 
Яны вы со ка цэ няць і ша ну юць 
тых, хто здоль ны пры няць іх 
та кі мі, якія яны ёсць. Ха ця 
мно гія сяб ры і род ныя лі чаць 
іх «блаз на ва ты мі». Ад нак, на 
шчас це, унут ра ная пры ваб насць 
лю дзей, на ро джа ных у гэ ты 
дзень, да па ма гае ім зна хо дзіць 
вый сце з са мых скла да ных 
жыц цё вых сі ту а цый.
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