
7.20 Ме лад ра ма «Вяс ко вая 
гіс то рыя».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.40 Гіс то рыі ра мон ту.
10.20 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».
11.05 XXL WOMAN TV.
11.45 На шы.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ка роб ка пе ра дач.
13.10 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня.
13.40 Тай ны след ства.
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15 Твой го рад.
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд-
ня.
15.50 Ме лад ра ма «Ка ра лі».
17.35 Ме лад ра ма «Я бу ду ча-
каць ця бе заў сё ды».
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 Клуб рэ дак та раў.
22.35 На ві ны на двор'я.
22.55 Ка ме дыя «Та рыф На-
ва год ні».

7.00 М/с «Сяб ры анё лаў».
8.00 Се ры ял «Хто ў до ме гас-
па дар?»
10.00 «Арол і Рэш ка. Ня зве да-
ная Еў ро па». Трэ вел-шоу.
11.05, 23.20 Ха чу ў тэ ле ві зар!
11.10, 17.20 Тэ ле ба ро метр.
11.20 Ва ша ла то.
11.50 Пя цё рач ка.
12.05 Се ры ял «Мая цу доў ная 
нянь ка».
14.00 «Эк стра сэн сы-дэ тэк ты-
вы».
15.00 Фан тас ты ка «Лю дзі 
Ікс 2».
17.55 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. ЦСКА — «Цмо кі-Мінск».
19.50 Су пер ло то.
20.40 Кі пень.
21.10 Дэ тэк тыў «Ме тад 
Фрэй да 2».
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
23.25 Ме лад ра ма «Ін ша зем-
ка».

8.00, 12.55, 17.50, 0.35 «Ка-
лей да скоп».
8.15, 22.20 «Не стар Бур ма». 
Се ры ял.
9.50 «Ды рэк тар». Дра ма.
12.10 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Гос ці: Тац ця на 
Шубз да, Воль га Пад чы нен ка-
ва, Ігар Пад чы нен каў.
13.10, 18.05 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
13.15 «На пе рад у мі ну лае».
13.45 Хіт-па рад «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
14.40 «Му зеі Бе ла ру сі». Ма-
гі лёў скі аб лас ны края знаў чы 
му зей. Ма гі лёў скі га рад скі 
му зей эт на гра фіі імя Е.Р. Ра-
ма на ва.
15.05 «Са ля рыс». Фан тас-
ты ка.
18.10 «Гі та ра па кру зе». Ся-
мей ны ду эт вы ка наў цаў аў тар-
скай пес ні Эду ар да Гір шо ва і 
Ма ры ны Мель ні ка вай.
19.10 «Не бя дуй!» Ка ме дыя.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Юрый Ан то наў. Ма ры 
збы ва юц ца».
23.50 Ле а нід Мле чын прад-
стаў ляе. «Су свет ныя та ям ні-
цы». «Мя цеж ге не ра ла Гор да-
ва». Дак. фільм.

7.30, 23.25 PRO спорт. На ві-
ны.
7.40 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Хох філь цэн. Гон ка пе ра-
сле ду. Муж чы ны.
8.30 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Хох філь цэн. Гон ка пе ра-
сле ду. Жан чы ны.
9.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Нор віч» — «Эвер тан».
11.15 Бас кет бол. НБА. «Брук-
лін» — «Клі перз».
13.05 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Хох філь цэн. Эс та фе та. 
Жан чы ны.
14.45 Пла ван не. «Ду эль ў ба-
сей не». ЗША — Еў ро па.

16.20 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Хох філь цэн. Эс та фе та. 
Муж чы ны.
18.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Ры га) — «Ды на ма-Мінск».
20.15 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. «Лі вер пуль» — «Вэст 
Бром віч».
22.10 Бас кет бол. Адзі ная Лі га 
ВТБ. ЦСКА — «Цмо кі-Мінск».
23.35 Бас кет бол. НБА. «Фі-
нікс» — «Мі не со та».

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».

10.40 «Фа зэн да».
11.15 «Брэйн-рынг».
12.30 «Ба ра хол ка».
13.20 «Гос ці па ня дзе лях».
14.15 «Ера лаш».
14.35, 16.20 Ме лад ра ма «Ка лі 
лю біш — да руй».
16.15 На ві ны спор ту.
17.10 «Кроп ля ў кроп лю».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Под ых пла не ты».
21.35 «Го лас».
23.35 «Што? Дзе? Ка лі?» Зі-
мо вая се рыя гуль няў.
0.45 Толь кі для да рос лых. 
Тры лер «Ме тад». Се анс 
вось мы.

6.20 «Аф ра маск віч 2». Се-
ры ял.
7.10 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
7.30, 16.50 «Аў та па на ра ма».

7.55 Дра ма «Кры ва вы дыя-
мент».
10.20 «Чыс тая пра ца».
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
11.40 «Сал да ты 7». Се ры ял.
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40, 1.20 Маст. фільм «Па-
нен ка-ся лян ка».
15.40 «Ва дзіць па-рус ку».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Да ра гая пе ра да ча».
17.50 Маст. фільм «Іро нія ка-
хан ня».
19.30 «Ты дзень».
20.25 «Ва ен ная тай на».
22.40 «Зор ны рынг».
23.40 «Адзі нац цаць пры чын 
кан ца све ту». Да ку мен таль-
ны спец пра ект.

6.00 Маст. фільм «Мэ ры По-
пінс, да па ба чэн ня».
8.35 «Ніт ка да ніт кі».
9.05 «Ве да ем рус кую».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Тай ны ча су».
11.05 Се ры ял «Ня хай га во-
раць».
14.05, 3.20 Маст. фільм «Ка-
ра ле ва».
16.15, 22.00 Се ры ял «Туль скі 
То ка раў».
21.00 «Ра зам».
22.40 Маст. фільм «Па кроў-
скія ва ро ты».
1.15 Маст. фільм «Фор му ла 
ка хан ня».
2.50 «Лю бі мыя ак цё ры».
5.00 «На ро ды Ра сіі».

7.00 «ХА». Ма лень кія ка ме дыі.
7.30 Маст. фільм «За над та 
пры го жая жон ка».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.15 «Сам са бе рэ жы сёр».
12.00 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на».
12.30 «Ра ніш няя пош та».
13.10, 14.15 Маст. фільм «Па-
мяць сэр ца».
16.55 «Усе ра сій скі ад кры ты 
тэ ле ві зій ны кон курс юных та-
лен таў «Сі няя птуш ка». Су пер-
фі нал.

20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
22.30 Маст. фільм «Нач ная 
фі ял ка».
0.10 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.05, 8.20 Се ры ял «Ад ва-
кат».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён ня.
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс».
9.25 «Ядзім до ма».
10.25 «Пер шая пе ра да ча».
11.00 «Цуд тэх ні кі».
11.50 «Дач ны ад каз».
13.20 «Па е дзем, па я дзім!»
14.05 «На шСпа жыў Наг ляд». 
Не дай ся бе пад ма нуць!
15.00, 16.20 Се ры ял «Час 
Вол ка ва».

18.00 «Ак цэн ты тыд ня».
19.00 «Кроп ка».
19.50 Се ры ял «Па ву цін не».
23.25 «Пра па ган да».
0.00 «Ан го ла: вай на, якой не 
бы ло». Дак. фільм.

9.00, 14.00, 19.05, 23.30 «На-
двор'е».
9.05, 15.55 Мульт па рад.
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.30, 15.45, 16.15, 21.00 «Хат-
няя кра ма».
10.45 Дра ма «Хрос ны баць-
ка», 2 се рыя.
14.05 Тры лер «Сон ная лаг-
чы на».
16.45 Се ры ял «Ка лом ба».
18.05 «Хо бі+TV». Рэ алі ці-шоу 
«Свой фер мер».
19.10 Тры лер «Ся род бе ла-
га дня».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Фан тас ты ка «Га дзі ла».
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6.00, 15.45, 23.50 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
6.30, 4.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
7.00 «Хат няя кух ня».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
7.45, 15.30 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
8.00, 15.00 Се ры ял «Ера-
лаш».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 1.00 «Тур ба мік сер».
12.00 «Вя лі кая ма лень кая зор-
ка».
13.00 Ку лі нар нае шоу «Май-
стар шэф. Дзе ці».
14.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
16.20 Се ры ял «Апош ні з Ма-
гі кян».
17.20 Фэн тэ зі «Па ра лель ныя 
мі ры».
19.30 «Ураль скія пель ме ні».
21.30 Фэн тэ зі «Да ры ян 
Грэй».
0.00 «Кі но ў дэ та лях».
3.30 «Ла ві мо мант».
5.00 Се ры ял «Сва ты».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт з 
Эду ар дам Эфі ра вым».
10.35 «Да па ба чэн ня, хлоп чы-
кі». Маст. фільм.
11.55 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Жорж Мель ес.
12.25 «Ра сія, лю боў мая!» 
«Звы чаі і тра ды цыі эр зі».
12.50 «Ар ла ны — ка ра лі ня бё-
саў». Дак. фільм.
13.45 «Што ра біць?»
14.30 Фрэнк Сі нат ра. Кан цэрт 
ле ген дар на га спе ва ка. За піс 
1969 го да.
15.30 «Пеш шу...» Маск ва дзе-
каб рысц кая.
15.55 Да юбі лею кі на сту дыі імя 
М. Гор ка га. «100 га доў пас ля 
дзя цін ства».
16.10 «Ка лі я ста ну ве лі ка-
нам». Маст. фільм.
17.35 Да 65-год дзя з дня на ра-
джэн ня Аляк санд ра Та тар ска-
га. «Аст ра вы».

18.15, 1.55 «Шу каль ні кі». За гад-
ка «тан цу ю ча га» дып ла ма та.
19.00 «85 га доў з дня на ра-
джэн ня Мі ка лая Рыб ні ка ва. 
«Больш, чым ка хан не».
19.40 «Сё мае не ба». Маст. 
фільм.

21.15 Да 110-год дзя з дня на-
ра джэн ня пісь мен ні ка. «Ва сіль 
Грос ман. Я зра зу меў, што я 
па мёр». Дак. фільм.
22.10 В. Грос ман. «Жыц цё і 
лёс». Спек такль Ма ло га дра-
ма тыч на га тэ ат ра — Тэ ат ра 
Еў ро пы.
1.25 «Пра ра каў». «З ве ча ра 
дож джык». М/ф для да рос-
лых.
2.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

6.00, 12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1990. Р. Вік цюк.
7.10, 8.30, 9.40, 11.00, 13.05, 
14.40, 15.40, 17.30, 18.45, 
19.55, 21.25, 23.00, 0.55, 2.25, 
3.40, 5.00 Му зыч ная на сталь-
гія.
7.25 Маст. фільм «Дзе ты, Ба-
гі ра?»
8.45, 2.45 Кі на ча со піс «Ха чу 
ўсё ве даць!»
9.00, 3.00 «Мі ну лы час».
10.00 «Кол ба ча су».
13.30 Дак. фільм «Ці бу дзе ка-
му нізм?»
15.00 «Быў час». 2008 год.
16.00 Маст. фільм «Ка рот кія 
су стрэ чы».
18.00 «Аку лы пя ра». Сяр гей 
Ма за еў. 1997 год.
19.30 Дак. фільм «Эцюд пра 
ка хан не».
21.00 Дак. фільм «Вя лі кі міс-
ты фі ка тар».
22.00 Маст. фільм «Дзі вак-ча-
ла век».

0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. Тац ця на Дры гі на і 
Мак сім Якаў леў. 2007 год.
1.10 Маст. фільм «Вяр тан-
не».
4.00 «На ро джа ныя ў СССР».

5.00 Бокс.
6.30, 9.30, 21.00, 2.00 Зі мо выя 
ві ды спор ту.
7.30 WATTS!
8.00, 22.00, 3.30 Сну кер. Еў ра-
тур. GІBRALTAR OPEN.
10.30, 16.30, 0.00, 3.00 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
11.15, 14.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
12.30, 15.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
13.15 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Жан чы ны.
20.00 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Муж чы ны.
1.00 Кон ны спорт. ROLEX 
GRAND SLAM.

6.00, 9.40, 17.50, 22.00, 3.00 
Се ры ял «Бы лыя».
6.25 Ка ме дыя «Міль ён на Рас-
тво».
8.00 Ка ме дыя «Ня ўда члі выя».
10.35 Ка ме дыя «Джунг лі клі-
чуць! У по шу ках Мар су пі ла-
мі».
12.25 Ме лад ра ма «До мік у 
сэр цы».
14.00 Ка ме дыя «Дыс ка».
16.00 Ка ме дыя «Два све ты».
18.45 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».
20.20 Ме лад ра ма «Чу жое вя-
сел ле».
23.10 Ка ме дыя «Пяць ня вест».
0.55, 5.45 Скетч ком «Па між 
на мі».
1.15 Ка ме дыя «Кух ня ў Па ры-
жы».
4.00 Ка ме дыя «Вя сел лі і ін шыя 
не пры ем нас ці».

6.00 М/ф.
9.25 «Дач ныя гіс то рыі».
9.50 «Не рас кры тыя тай ны».

10.45 «Па нен ка і ку лі нар».
11.20, 1.05 «Ся мей ны дэ тэк-
тыў». Се ры ял.
14.45 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».
16.10 «Дзяў чы на ся рэд ніх га-
доў». Ме лад ра ма.
19.40, 5.20 «Без пад ма ну».
20.35 «Тры дні на ўцё кі». Маст. 
фільм.
23.00 «Асця рож на, мах ля ры!»
23.30 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.
4.00 «Муж чы на і Жан чы на. Ад-
чуй це роз ні цу». Дак. фільм.

5.30 Пры го ды «Пі тэр Пэн».
7.30, 4.15 Дра ма «Тан цуй са 
мной».
11.40 Ме лад ра ма «Ка хан не з 
пе ра шко да мі».
13.40 Дра ма «Сцеж кі».
15.40 Ме лад ра ма «Эрын Бро-
ка віч — пры го жая і ра шу-
чая».
18.00 Дра ма «1+1».
20.00 Дра ма «Леп шая пра па-
но ва».
22.15 Дра ма «Ра мэа і Джуль-
е та».
0.20 Тры лер «Са мы не бяс печ-
ны ча ла век».
2.20 Ме лад ра ма «За муж на 
2 дні».

6.20, 7.30 Дра ма «Цар скае па-
ля ван не».
8.45 Дра ма «Ка ра сі».
10.35 Дра ма «Муж чын скі се-
зон: ак са міт ная рэ ва лю цыя».
12.35 М/ф « Вяр тан не Бу ра-
ці на».
14.00 Каз ка «Пас ля дож джыч-
ку ў чац вер».
15.20 Ме лад ра ма «Адзі но кі па 
кант рак це».
17.05 Ме лад ра ма «До мік у 
сэр цы».
18.45 Ка ме дыя «Жан чы ны су-
праць муж чын».
20.20 Ка ме дыя «З 8 Са ка ві ка, 
муж чы ны!»
22.10 Дра ма «Ка ля фут бо ла».
0.05 Ме лад ра ма «Яшчэ адзін 
год».

2.00 Дра ма «Іу да».
3.50, 5.00 Мю зікл «Са ла мя ны 
ка пя лю шык».

6.00, 13.20 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.
6.50 Гуль ні ро зу му.
7.10 Зай маль ная на ву ка.
7.35, 11.50 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Зо ла та Юка на.
8.45 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
9.30, 16.25 На ву ка бу ду чы ні.
11.00 Мі сія.
12.35, 21.00, 0.45, 4.30 Пра рыў.
14.10 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.
14.50 Топ-10 ме га мон страў.
15.40 Сі ла пле ме ні.
17.10 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.
18.00 Пя чо ра гі ганц кіх крыш-
та лёў.
18.40 Тай ны гу ан сій скіх пя-
чор.
19.30 За ма гіль ны свет Егіп та.
20.15, 23.15, 3.00 Па ча так ча-
ла вец тва.
21.45, 1.30, 5.15 Най гор шае 
на двор'е ў гіс то рыі?
22.30, 2.15 Эк стрэ маль ны 
лёд.
0.00, 3.45 У по шу ках Ат лан-
ты ды.

8.00 Сталь ныя хлоп цы.
8.50, 4.50 Не звы чай ныя аку-
лы.
9.45 Гон ка на вы мі ра нне.
11.35 Ды на ма — не ве ра год ны 
ілю зі я ніст.
12.30, 21.00, 4.00 Го лыя і на-
па ло ха ныя.
13.25 Дзі кая кух ня.
14.20, 22.00 Не спра буй це паў-
та рыць.
15.15, 23.00 Эфект Кар ба на-
ра.
16.10, 0.00 Трой.
17.05, 1.00, 5.35 Мя цеж ны га-
раж.
20.00 Дра пеж ні кі буй ным пла-
нам.
2.00 Біт ва за не ру хо масць.
3.00 Хут кія і гуч ныя.
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А вы ве да лі?А вы ве да лі?  ��

Коль кі ве ла сі пе даў 
змя шча юць ка на лы 
Амстэр да ма?

Ах, гэ тыя ка рот кія фак ты-гіс то-
рыі: уся го за 5 хві лін мож на хут-
ка па ра зум нець або, пры нам сі, 
пра вес ці іх з ка рыс цю!

� Япон скі ва ен ны ін жы нер, які 
спра ек та ваў са ма лё ты для ка мі ка-
дзэ ча соў Дру гой су свет най вай ны 

(гэ тыя ма шы ны бы лі пры зна ча ныя 
для на ня сен ня бом ба вых уда раў з 
пі кі ра ван ня), вель мі шка да ваў аб гэ-
тай сва ёй ро лі ў вай не і вы ра шыў 
вы ка рыс тоў ваць та кія на вы кі з мір-
ны мі мэ та мі. Ён рас пра ца ваў пра ект 
«Шын кан сэн» (ці «Цяг нік-ку ля») — 
сет ку вы са ка хут кас най чы гун кі, дзе 
да сён няш ня га дня не бы ло ні вод на га 
ін цы дэн ту са смя рот ным зы хо дам.

� Скан ды наў скі ма ра пла вец і 
пер ша ад кры ва льнік Эрык Ру ды зна-
рок даў су ро вай Грэн лан дыі та кую 
шмат спа дзеў ную наз ву (нар веж скае 
сло ва «gronland» пе ра кла да ец ца як 
«зя лё ная зям ля»), каб пры цяг нуць 
па тэн цый ных пе ра ся лен цаў. Хіт-
расць спра ца ва ла.

� У 1999 го дзе Google ледзь 
не пра да лі за $750 ты сяч, та му што 
за сна валь ні кам пра ек та не ха па ла 
ча су на ву чо бу.

� Адзін ра баў нік-вір ту оз скраў 
брыль ян таў на 100 міль ё наў до ла раў, 
па да браў шы па трэб ны код да зам ка 
са 100 міль ё наў кам бі на цый, абы шоў-
шы інф ра чыр во ныя і сей сміч ныя дат-
чы кі і ахоў ні каў з пры ват най кам па ніі. 
Зла ві лі і асу дзі лі яго па ДНК, якую 
ўзя лі з па кі ну та га на мес цы зла чын-
ства не да е дзе на га сэнд ві ча.

� Кож ны год з ка на лаў Амстэр-
да ма зда бы ва юць ад 12 да 15 ты сяч 
ве ла сі пе даў.

� Ка лі б дыя метр на шай пла не-
ты быў на 50% боль шы, то мы б не 
змаг лі за пус каць у кос мас ра ке ты з 
пры чы ны ва гі па лі ва, не аб ход на га 
для кас міч ных па лё таў.

� Вы слоўе «брыт ва Хэн ла на» 
апіс вае тэн дэн цыю па да зра ваць зла-
чын ны на мер у тым, што на са май 
спра ве тлу ма чыц ца звы чай най па-
мыл кай. Яно гу чыць так: «Ні ко лі не 
пры піс ваць зло му на ме ру тое, што 
мож на поў нас цю рас тлу ма чыць глуп-
ствам».

� Адзін ча ла век пра даў усю 
сваю ма ё масць (уклю ча ю чы воп-
рат ку), па ехаў у Лас-Ве гас, па ста віў 
усе атры ма ныя ў вы ні ку гро шы ($136 
ты сяч) на ад ну гуль ню ў ру лет ку з 
шан цам 50/50 і вый граў.

� У час вай ны ў В'ет на ме аме-
ры кан скія сал да ты пры ста са ва лі ся па-
тро ху ес ці вя до мую і вель мі не бяс печ-
ную плас тыч ную ўзрыў чат ку C4, каб 
атры маць нар ка тыч нае ап'я нен не.

� У лобс та раў мозг раз ме шча-
ны ў гор ле, нер во вая сіс тэ ма — у 
бруш ку, зу бы — у страў ні ку, а ныр-
кі — у га ла ве. Акра мя та го, лобс та ры 
чу юць на га мі, ад чу ва юць смак ежы 
клюш ня мі і, як і лю дзі, бы ва юць праў-
ша мі і ляў ша мі.


