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6.00, 5.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 2.00 «Тур бамік сер».
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
13.00 «Я па даю на раз вод».
14.00 «Кі но ў дэ та лях».
15.00 Се ры ял «Су пер Макс».
16.30 Пры го ды «Апош ні ле гі-
ён».
18.40 Скетч-шоу «6 кад раў».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.30 Дра ма «За ва ёў ні кі хва-
ляў».
23.00 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
23.30 «Не рэ аль ная гіс то рыя».
0.00 «Лю дзі Хэ».
0.30 «Ла ві мо мант».
1.00 Скетч-шоу «Ва ле ра-ТБ».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 Маст. фільм «Спра ва 
«Пя рэс тых».
12.15 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Ле а нід Траў берг.
12.40 Ра сія, лю боў мая! «Паў-
днё выя сель ку пы».
13.10, 1.55 Кра і на пту шак. 
Дак. фільм «Шы ка тан скія ва-
ро ны».
13.50 «Што ра біць?».
14.40 Дак. фільм «Ар кестр са 
звал кі».
16.00 «Хто там...».
16.30 Да 95-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ільі Ну сі на ва. Маст. 
фільм «Тэ ле гра ма».
18.00 «Кан тэкст».
18.40 Дак. фільм «Ге рард Мер-
ка тар».
18.50 «Шу каль ні кі». «Міс ты-
фі ка цыі су прэ ма тыч на га ка-
ра ля».
19.40 Да 70-год дзя Вя лі кай 
Пе ра мо гі. «Вай на на ўсіх ад-
на».
19.55 Маст. фільм «По рах».
21.25 Ра бер та Аланья, Ка ця-
ры на Шчар ба чэн ка і Ра сій скі 
на цы я наль ны ар кестр. Кан-
цэрт у Маск ве.
23.00 Се ры ял «Ты та нік. Кроў 
і сталь».

0.30 Джаз удва іх. Ігар Брыль 
у ду э це з Ва ле ры ем Гра хоў-
скім.
1.30 Дак. фільм «Пар ту га лія. 
За мак слёз».
2.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

6.00, 12.00 «Су стрэ ча ў кан-
цэрт най сту дыі «Астан кі на» з 
пісь мен ні кам Ю. Ся мё на вым». 
1983 год.
6.50, 12.50 Кан цэрт «Спя ем, 
сяб ры». 1989 год.
7.35 Тэ ле фільм «След ства вя-
дуць зна та кі».
9.00, 3.00 Пра гра ма «Час».
10.00 «Кол ба ча су».
11.00 Пра гра ма «По гляд». Га-
да ві на пер ша га вы ха ду ў эфір. 
1988 год. 1-я част ка.
13.50 «Ва кол сме ху». 1981 
год.
15.10 «Если б знали вы, как 
мне дороги...». Спя вае Эдзі та 
П'е ха. 1977 год.
15.55, 21.50 Маст. фільм 
«Дождж у чу жым го ра дзе».
17.05, 22.55 «Пра гра ма А». 
1990 год.
18.00 «Па куль усе до ма». 1992 
год.
18.30 Дак. фільм «Як да біц ца 
пос пе ху».
18.50 «Тэ атр+TV». Свя та ак-
цёр скай пес ні. 1992 год.
19.55 Фільм-кан цэрт «ВІА «Са-
ма цве ты». 1973 год.
20.25 «Кі на таўр» ва ча мі Ле а ні-
да Яр моль ні ка. 1992 год.
21.25 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
0.00 Дак. фільм «Два ры на ша-
га дзя цін ства». 2-і фільм.
1.00 Шоу-гру па «Док тар Ват-
сан» у філь ме «Доб ра». 1992 
год.
1.40 Фільм-спек такль «Апо-
весць пра ма ла дых су жэн цаў». 
2-я се рыя. 1982 год.
4.00 «На ро джа ныя ў СССР».
5.00 Пра гра ма «ТЭ МА» з 
У. Лісць е вым: «Ці ўме ем мы 
ра біць дзя цей?». 1993 год.

10.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Жан чы ны.

12.15, 15.00 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
13.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту.
16.30, 20.00, 1.00 Лыж ныя 
гон кі. Чэм пі я нат све ту. Муж-
чы ны.
18.00 Сну кер. Еў ра пей скі тур.
21.00 Кон ны спорт.
22.00, 2.00 Сну кер. Еў ра пей скі 
тур. Фі нал.
0.00 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Чэм пі я нат све ту.

6.00, 9.50, 3.10 Се ры ял «Ну-
мар адзін спа дар Кхан».
6.55 Ка ме дыя «Ха лас цяч кі».
8.20 Ка ме дыя «Экс-па лю боў-
нік».
10.50 Ме лад ра ма «Не вы нос-
ная жорст касць».
12.30 Ка ме дыя «Гэ та зда ры-
ла ся на лес ві цы».
14.00, 14.50, 15.30 «Ка ме ды-
ян ты (шоу)».
14.25, 15.15, 18.15, 0.50, 2.50, 
5.40 Скетч ком «Па між на мі».
16.00 Ка ме дыя «Як ра за брац-
ца са спра ва мі».
17.45, 22.00 Се ры ял «Пра па-
доб ны».
18.30 Ка ме дыя «Кас цюм Сан-
ты».
20.20 Ка ме дыя «Не злоў ле-
ны — не зло дзей».
23.10 Ка ме дыя «Як вый сці за-
муж за міль я не ра».
1.15 Ка ме дыя «Дзі кая штуч-
ка».
4.10 Ка ме дыя «Скон муж чын-
скай ім пе рыі».

6.00 М/ф.
10.00 «Свая праў да».
11.00 «Па нен ка і ку лі нар».
11.30, 1.40 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
14.50 Се ры ял «Лед ні каў». За-
ключ ныя се рыі.
19.30 «Без пад ма ну».
20.20 Маст. фільм «Са ха ра».
22.40 «Асця рож на, мах ля-
ры!».
23.10 «Ча со ва да ступ ны».
0.10 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

4.40 Дак. фільм «Імя. За шыф-
ра ва ны лёс».

6.15 Ка ме дыя «Я нар маль на 
су пер гуд».
8.15 Тры лер «Крум кач».
10.15 Дра ма «Кас ма по ліс».
12.00 Дра ма «Сем га доў у Ты-
бе це».
14.20 Тры лер «Па ляў ні чы на 
за бой цаў».
16.00 Дра ма «Джобс: Ім пе рыя 
спа ку сы».

18.10 Ме лад ра ма «Сло вы».
20.00 Ба я вік «На пруж зві лі-
ны».
22.00 Ка ме дыя «Хлоп чы кам 
гэ та па да ба ец ца».
23.45 Дра ма «Гуль ні страс-
ці».
1.15 Тры лер «Су іні Тод, дэ ман-
цы руль нік з Фліт-стрыт».
3.45 Дра ма «Сум ны Ва лян-
цін».

6.20 Дра ма «Вя зень зам ка 
Іф».
10.15 Фільм-каз ка «Каз ка. 
Ёсць».
11.45 Тра гі ка ме дыя «Вар' яц-
кая да па мо га».
13.45, 3.40 Дра ма «Са лод кая 
жан чы на».
15.20 Дра ма «Дуб роў скі».
17.30 Ка ме дыя «Алім пій ская 
вёс ка».
19.05 Ме лад ра ма «Будзь са 
мной».
20.20 Дра ма «Ле ген да 
№ 17».
22.30 Ба я вік «Спі раль».
0.10 Дра ма «Ру сал ка».
1.50 Дра ма «Дом вет ру».
5.20 Дра ма «Маск ва».

6.00 Ме га за во ды.
6.45 Зра бі або па мры.
7.30 Па яды нак не пе ра мож-
ных.
8.15 Ра зум ныя га ра ды све ту.
8.55 На ву ко выя не да рэ чнас ці.
9.20, 10.25, 12.40, 16.30 Кі ра-
ван не на тоў пам.
9.40 Кос мас: Пра сто ра і час.
11.10 На ву ка бу ду чы ні.
11.55 Больш чым фо ку сы.
13.25 Па вет ра ныя асы вай-
ны.
14.10, 19.30 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.
14.55 Баб ро вая пла ці на.
15.45 Ата ка ніль ска га кра ка-
дзі ла.
17.15 Гуль ня ў лі кі.
18.00 Гіс то рыя ежы.
18.45 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай.
21.00, 0.00, 3.00 Тай нае жыц цё 
апост алаў.
21.45, 0.45, 3.45 Ра сій скія сак-
рэт ныя ма тэ ры я лы.
22.30, 1.30, 4.30 Фа таль ная 
сты хія.
23.15, 2.15 Ува рван не на Зям-
лю.
5.15 Рэ аль нае па ра нар маль-
нае.

8.00 Скла ды.
8.50, 2.20 Біт ва за не ру хо-
масць.
9.40 Біт вы за кан тэй не ры.
10.30, 4.00 Чы гун ка Аляс кі.
11.20 Хлоп цы з Юка на.
12.10 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
13.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
13.50, 3.10 Гуль ня на жыц цё.
14.40 Вост раў.
15.30, 22.10 Хут кія і гуч ныя.
16.20, 23.00 Ды ле тант су праць 
экс пер та.
17.10, 23.50 Па ляў ні чы на цу-
ды.
18.00, 0.40, 5.35 Брыс таль скі 
за ліў.
20.30 За ла тая лі ха ман ка.
1.30 Ге ній аў тады зай ну.
4.50 Як гэ та ўстро е на?
5.10 Як гэ та зроб ле на?

7.20 Ка ме дыя «Дзяў чы на 
без ад ра са».
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Паў-
ла на свя та Пе ра мо гі Пра ва-
слаўя.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.40 XXL WOMAN TV.
10.15, 0.00 Се ры ял «Кры ху 
не ў са бе».
11.20 «Пра ежу!».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «Зо на Х». Вы ні кі тыд-
ня.
13.05 Тай ны след ства.
13.40 Ка роб ка пе ра дач.
14.15 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
14.45 На шы.
15.15 Твой го рад.
15.30 Ва кол пла не ты.
16.15 «Тры умф. Ге ро ям спор-
ту 2014». Дзён нік.
16.35 «Вя лі кі рэ пар таж».
17.05 Вый сце ёсць.
17.40 Ме лад ра ма «Ба бі на 
ле та». 1-я і 2-я се рыі.
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.15 Дэ тэк тыў «За ла тыя 
на жні цы».

7.05 Ка ме дыя «27 вя сел-
ляў».
8.50 Вы шэй за дах. 
9.20 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
10.40, 20.25 Тэ ле ба ро метр.
10.45 «Fіtnews».
11.20 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць».
11.55 Ані ма цый ны се ры ял 
«Пінг ві ны з Ма да гас ка ра».
12.50 Я ха чу гэ та ўба чыць.
13.25 Се ры ял «Лан дыш се-
раб рыс ты».
15.10 «Раз бу раль ні кі мі фаў».
16.10 Тры лер «Чу жыя».
18.35 Скетч-шоу «Ха лі-га лі».
19.15 Су пер ла то.

20.05 Кі пень.
21.00 Спорт ла то 5 з 36.
21.05 КЕ НО.
21.30 Дра ма «Дру гі шанц».
23.40 Ток-шоу «Пе ра за груз-
ка».
0.20 Ба я вік «Пры ві ды Мар-
са».

7.45, 12.45, 15.40, 1.30 Ка лей-
да скоп.
7.55 «Па слан не». Гіс та рыч ны 
эпас. 1-я і 2-я се рыі.
10.45 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Госць: Аляк-
сандр Ба зы леў.
11.25 «На пе рад у мі ну лае».
11.50 Хіт па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
12.55 «Лёс гі ган таў». Бе лАЗ.
13.20 «Сталь ныя звя ры». Дак. 
фільм. 1-я і 2-я се рыі.
14.20 «Ула дзі мір Спі ва коў за-
пра шае». Кан цэрт «Вір ту о зы 
Маск вы» — сён ня і заўт ра.
15.50 «Ці мур і яго ка ман да». 
Дзі ця чы фільм. 1-я і 2-я се-
рыі.
18.00, 23.00 «Культ пра свет».
18.35 «Трай ны крыж». Дра-
ма.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 «Пад акам па не мент на-
строю». Кан цэрт ра сій ска га 
ак цё ра, му зы кан та і спе ва ка 
Яў ге на Дзят ла ва.
23.35 «Чу жыя, бліз кія...». Тэ-
ле спек такль.

3.35 Бас кет бол. НБА. «Ма я-
мі» — «Ат лан та».
5.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Вест Хэм» — «Крыс тал 
Пэ лас».
7.30, 1.45 PRO спорт. На ві-
ны.
8.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Сан дэ рленд».
10.05 Ха кей. КХЛ. Чвэрць фі-
нал За ход няй кан фе рэн цыі. 
Дру гі матч.

11.55 Фрыс тайл. Этап Куб ка 
све ту. Раў бі чы. Ква лі фі ка-
цыя.
13.25 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
13.55 Фрыс тайл. Этап Куб ка 
све ту. Раў бі чы. Фі нал.
15.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Лі вер пуль» — «Ман чэс-
тэр Сі ці».
16.55 Бас кет бол. Адзі ная Лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Ені-
сей».
18.45 Ганд бол. SEHA-лі га. БГК 
ім. Мяш ко ва (Бе ла русь) — 
«Ме та лург» (Ма ке до нія).
20.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ар се нал» — «Эвер тан».
22.05 Фрыс тайл. Этап Куб ка 
све ту. Раў бі чы.
23.35 Бас кет бол. НБА. «Лей-
керс» — «Акла хо ма Сі ці».

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 «Бес тал ко выя на тат кі».
9.40 «Па куль усе до ма».
10.30 «Фа зэн да».
11.05 «ТБ-так сі».
11.30 «Брэйн-рынг».
12.40 «Улад Лісць еў. По гляд 
праз двац цаць га доў».
13.40 «Го лас. Дзе ці».
16.15 На ві ны спор ту.
16.20 «Пер шая су свет ная. 
«Ата ка мерц вя коў».
17.10 «Кроп ля ў кроп лю!».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Ды хан не пла не ты».
21.35 «Тан цуй!».
23.30 Дра ма «Апош няе ка-
хан не на зям лі».

5.45 Се ры ял «Сту дэн ты 
Іnternatіonal». За ключ ныя 
се рыі.
7.10 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
7.30, 16.50 «Аў та па на ра ма».
8.00 Маст. фільм «Пя ты эле-
мент».

10.15 «Чыс тая пра ца».
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
11.40, 0.15 Маст. фільм «Тры 
та по лі на Плю шчы се».
13.10 «Да ра гая пе ра да ча».
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40 «Доб ры дзень, док-
тар».
14.15 «Тэ ры то рыя па мы лак».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва ен ная тай на».
19.30 «Ты дзень».
20.40 Маст. фільм «Мах ля-
ры».
22.30 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «За клад ні кі Су све ту», 
«Тай ны змроч най без да ні».

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.15 М/ф.
9.05 «Ве да ем рус кую».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15, 03.35 Маст. фільм 
«Амра па лі».
12.35 Се ры ял «Не спа дзя ва-
ная ра дасць».
16.15, 22.00 Се ры ял «За-
гад ка выя за бой ствы Ага ты 
Крыс ці».
21.00 «Ра зам».
0.30 Се ры ял «Мар скі па-
труль».

7.00 «Па кой сме ху».
7.15 Маст. фільм «Кар на вал 
па-на ша му».
9.00 Маст. фільм «Я яго зля-
пі ла».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.15 «Сам са бе рэ жы сёр».
12.10 «Сме ха па на ра ма».
12.40 «Ра ніш няя пош та».
13.20 «У све це жы вёл».
14.20 «Не жыц цё, а свя та».
15.10 Маст. фільм «Крок на-
су страч».
16.35 Маст. фільм «З пры ві-
тан нем, Ка за ност ра».
18.20 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
20.00 Вест кі тыд ня.

21.55 Маст. фільм «Да ра-
ваць усё».
23.45 «Ня дзель ны ве чар».

6.05 Се ры ял «Гон чыя».
6.50, 8.20 Се ры ял «Груз».
8.00, 10.00, 13.00 Сён ня.
8.50 «Ме ды цын скія тай ны».
9.25 «Ядзім до ма».
10.20 «Пер шая пе ра да ча».
11.05 «Цуд тэх ні кі».
11.50 «Дач ны ад каз».
13.25 Се ры ял «Да знаў ца».
15.55 Маст. фільм «Па ля ван-
не».
17.40 «Вы ра та валь ні кі».
18.05 «Над звы чай нае зда рэн-
не. Агляд за ты дзень».
19.00 «Сён ня. Вы ні ко вая пра-
гра ма».
20.00 Маст. фільм «Пе ра лёт-
ныя птуш кі».
23.25 «Спіс Нор кі на».

9.00, 14.05, 18.50, 20.55, 23.10 
«На двор'е».
9.05 Мульт па рад.
10.05 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.40 Пры го ды «Граф Мон-
тэ-Крыс та».
12.15 Ка ме дыя «Гэ та зда ры-
ла ся ад ной чы ноч чу».
14.10 Тры лер «Пры сяж ная».

16.10 «МакаShow».
16.30 «Сён ня клюе».
17.00 «Хат няя кра ма».
18.00, 23.15 «Хо бі TV».
18.55 Дра ма «Ха лод нае ле та 
пяць дзя сят трэ ця га».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «У краі кры ві 
і мё ду».
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РОМ
Ром лі чыц ца ад ным з са мых 
ра ман ты за ва ных ал ка голь ных 
на по яў. На ро джа ны ў 
ча сы вя лі кіх ка ла ні яль ных 
вой наў па між Іс па ні яй, 
Вя лі ка бры та ні яй і Фран цы яй 
на аст ра вах Ка рыб ска га мо ра 
ся род пі ра таў, флі бусць е раў, 
ка пе раў і скар ба шу каль ні каў, 
ён да гэ туль уяў ля ец ца 
вы піў кай «для са праўд ных 
муж чын» і шу каль ні каў 
пры го д.

1. Ром вы раб ля юць у Аў стра ліі, 
ЗША і на ват у Ін дыі, але асноў ная 
вы твор часць яго ўсё гэ так жа за ся-
ро джа на на Ка рыб скіх аст ра вах і ў 
Паўд нё вай Аме ры цы.

2. Су свет на вя до мым на по ем ром 
зра біў у ХХ ста год дзі Эр нэст Хе мін-
гу эй, з ве дан нем спра вы апеў шы яго 
пя ку чы смак, яр ка вы яў ле ны во дар і 
жоў ты з за ла ціс тым ад лі вам ко лер.

3. Тра ды цый на пунш, рэ цэпт яко-
га быў вы ве зе ны з Ін дыі анг лій скі мі 
ка ла ніс та мі, ро бяць на асно ве ро му.

4. Іс нуе не каль кі вер сій па хо-
джан ня сло ва «ром». Маг чы ма, 
гэ та ска ра чэн не ад ан глій ска га 
«rumbullіon» — шум, ажы я таж, бо 
спа жы ван не ро му ня рэд ка ме на ві та 
тым і су пра ва джа ла ся. А маг чы ма, 
«ром» пай шоў ад «rum» — наз вы 
цук ро ва га трыс ня гу, з яко га жы ха-
ры Ка рыб скіх аст ра воў і атрым лі ва лі 
ром. Па вод ле ін шых кры ніц, га ланд-
скія ма ра кі пі лі ром з вя лі кіх шкля-
нак, зва ных rummer, ад куль і ўзя ло ся 
сло ва «ром».

5. Ром мае мност ва «мя ну шак» 
па ўсім све це: яго за вуць «Бар ба дос-
кай ва дой», «Смер цю д'яб ла» і на ват 
«Кры вёй Нэль са на».

6. Ром з'я віў ся пры чы най зна-
ка мі та га «ро ма ва га мя ця жу», які 
ад быў ся 26 сту дзе ня 1808 го да ў 
Аў стра ліі — з пры чы ны за ба ро ны, 
на кла дзе най аў стра лій скім гу бер на-
та рам на вы пла ту жа ла ван ня па раб-
кам спірт ны мі на по ямі.

7. Сён ня наз ва ро му час та за-
сна ва на на наз ве мяс цо вас ці яго 
па хо джан ня. Для ро му з іс па на моў-
ных кра ін вы ка рыс тоў ва ец ца сло ва 
«ron». Наз ва «ron anejo» па каз вае 
на тое, што ён доб ра вы тры ма ны. 
«Rhum» — імя ро му з фран ка моў ных 
кра ін, а «rhum vіeux» — вы тры ма ны 
фран цуз скі ром, які ад па вя дае пэў-
ным тэх на ла гіч ным па тра ба ван ням.

8. Джордж Ва шынг тон па тра ба-
ваў пры вез ці для сва ёй інаў гу ра цыі 
ў 1789 го дзе боч ку бар ба дос ка га 
ро му.

9. Ром вы ка рыс тоў ва ец ца для 
вы моч ван ня са да ві ны, якая ўжы ва-
ец ца ў фрук то вых тар тах, да да ец ца 
ў ма ры на ды для не ка то рых ка рыб-
скіх страў. Вы ка рыс тоў ва ец ца на-
пой так са ма ў кан сер ва ван ні ягад і 
са да ві ны
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