
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.05 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 22.50 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.45 Се ры ял «Шчас ліў чык 
Па шка». За ключ ная се рыя.
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.45 Ка ме дыя «Ква та рант-
ка».
13.45, 15.55 Ме лад ра ма «Ра-
за рва ныя ніт кі».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00, 21.45 Се ры ял «Ва ен-
ная раз вед ка. Паў ноч ны 
фронт».
21.00 Па на ра ма.
23.25 Дзень спор ту.
23.40 Ме лад ра ма «Са мною 
вось што ад бы ва ец ца».

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 10.10, 21.05 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Стайл-шоу.
10.40 М/с «Сяб ры анё лаў».
11.20 Дэ тэк тыў «Ме тад 
Фрэй да 2».
13.20 «Па на еха лі». Рэ алі ці-
шоу.
14.30 Дра ма «Цар ства ня-
бес нае».
17.00 Пе ра за груз ка.
17.55 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».
19.00 Се ры ял «Кух ня».
20.00 Се ры ял «Вась мі дзя-
ся тыя».
21.10 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы».
22.10 КЕ НО.
22.15 «Арол ірэш ка». Трэ вел-
шоу.
23.15 Рэ пар цёр.
0.00 Се ры ял «Кос ці».
0.50 Се ры ял «У эфі ры».

7.15 «Даб ра ра нак».
7.40 «Су свет ная кар цін ная 
га ле рэя».
7.55, 12.15, 16.30, 0.35 «Ка лей-
да скоп».
8.10 «Сінь ёр Ра бін зон». Ка-
ме дыя.
9.55 Хіт-па рад «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
10.50 «На пе рад у мі ну лае».
11.15, 16.45, 21.00 «Раз маў-
ля ем па-бе ла рус ку». Тэ ле вік-
та ры на.
11.45 «Му зеі Бе ла ру сі». Ар-
шан ская га рад ская мас тац кая 
га ле рэя імя Вік та ра Гра мы кі. 
Му зей драў ля най скульп ту ры 
рэз чы ка Ся мё на Шаў ро ва.
12.30 «На сі мі». Дра ма.
14.10 «Анас тас Мі ка ян. Крам лёў-
скі доў га жы хар». Дак. фільм.
14.55 «Ма нія Жы зе лі». Дра-
ма.
16.50 «Іва на ва дзя цін ства». 
Кі на апо весць.
18.20 «Я чуў, як зям ля стаг-
на ла...». Дак. фільм.
18.50 «Та ям ні цы па ла ца-
вых пе ра ва ро таў». Дра ма. 
Фільм пер шы «За па вет ім-
пе ра та ра».
20.10, 0.05 «Дыя@блог». 
«Пра лі та ра ту ру».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.30 «Ад ступ нік». Маст. 
фільм.
0.50 «Геа па лі ты ка: свет за 
ты дзень».

7.30, 18.45 PRO спорт. На-
ві ны.
7.40 Бас кет бол. НБА. «Мем-
фіс» — «Фі нікс».
9.35 Авер тайм.
10.05 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Эс тэр сунд. Ін ды ві ду-
аль ная гон ка. Муж чы ны.
12.10 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Эс тэр сунд. Ін ды ві ду-
аль ная гон ка. Жан чы ны.
14.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Нью касл» — «Лі вер пуль».

16.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Вэст Хэм».
18.00 Час фут бо ла.
18.55 Ха кей. КХЛ. «Ак 
Барс» — «Тар пе да».
21.15 PRO спорт. Вы ні кі.
21.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
22.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Эвер тан» — «Крыс тал 
Пэ лас».
0.50 Еў ра пей скі по кер ны тур.

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.
10.00 «Жыць здо ра ва!»
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.15 «Смак».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10 «Сам-на сам з усі мі».
15.05, 16.20 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Зва рот ны ад лік». «Ка-
рэя. Маў чаць — не зна чыць 
за быць».
18.55 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 Маст. фільм «Кон нік 
па іме ні Смерць».
0.05 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, 17.25 «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».
9.25 «Вя лі кае сне дан не».
10.00 «Да лё кія сва я кі».
10.40, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!»
13.50 «Элік сір ма ла до сці».
14.45 «Да ра гая пе ра да ча».
14.55 «Та кі лёс».

15.40 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма».
16.50 «Вя лі кі го рад».
18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-
по тэ зы»: «Страш нае мес ца 
Зям лі».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Ва ен ная тай на».
23.00 «Ты дзень спор ту».
23.30 Маст. фільм «У бе лым 
па ло не».
1.15 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Пад зем ныя ба зы пры-
шэль цаў».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Бе ла русь сён ня».
9.30 Се ры ял «Сі ла Ве ры». 
1—2 се рыі.
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
13.20, 21.10 Се ры ял «Шко ла 
вы жы ван ня ад адзі но кай 
жан чы ны з тры ма дзець мі 
ва ўмо вах кры зі су».
16.20, 2.40 Дак. се ры ял «Ін-
шы свет».
16.50, 3.10 Дак. се ры ял «Зям-
ля. Тэ ры то рыя за га дак».
17.20 Се ры ял «Ама зон кі».
19.25 Се ры ял «Раз вод».
22.05 Маст. фільм «Уцё кі з 
«Но ва га жыц ця».
23.55 Га лоў ная тэ ма.
0.05 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
1.00 Маст. фільм «Не бяс-
печ на для жыц ця».
3.40 «Цюр кі Ра сіі» Чу ва шыя.
4.30 Маст. фільм «Дуб лёр 
па чы нае дзей ні чаць».

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.
11.35 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
12.40 «Па кой сме ху».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».

17.30 «Наш ча ла век».
18.20 Се ры ял «Ся мей ны дэ-
тэк тыў».
20.55 Се ры ял «Зем скі док-
тар».
21.55, 23.10 Се ры ял «Рая 
ве дае».
0.30 «Сум лен ны дэ тэк тыў».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 Се ры ял «Ад ва кат».
7.10 «Ак цэн ты тыд ня».
8.05 «Ра ні ца з Юлі яй Вы соц-
кай».
9.00 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.15 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.55 «Ядзім до ма».
14.25 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
16.20 Се ры ял «Лі цей ны».
18.00 «Га во рым і па каз ва-
ем». Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Чу жы».
21.25 Се ры ял «Пят ніц кі. 
Гла ва чац вёр тая».
23.10 «Ана то мія дня».
23.50 Се ры ял «Ка ман да».

7.00, 14.05, 19.40, 21.05, 
23.55 «На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.45 Се ры ял «Зла-
чын ная ім пе рыя».
8.20 Ка ме дыя «Пас ля за-
хо ду».
10.00, 16.30 «Ана лі тыч ная 
пра гра ма».
10.10 Дра ма «Экі паж».
12.45, 13.50, 15.45, 16.40, 
18.25, 19.30, 21.00 «Хат няя 
кра ма».
13.00 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Ла віз на».
17.00 Се ры ял «Пад ку па-
лам».
18.30 Се ры ял «Без дань».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Кі ле ры».
23.30 Се ры ял «Ту рэц кая 
для па чат коў цаў».
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6.00, 7.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
6.30, 8.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00 «Кі но ў дэ та лях».
10.00 Ку лі нар нае шоу «Май-
стар шэф. Дзе ці».
11.00, 14.00, 20.00 Се ры ял «Як 
я стаў рус кім».
12.00 Ка ме дыя «Жар ты анё ла».
15.00, 5.00 Се ры ял «Не фар-
мат».
16.00 «Тур ба мік сер».
17.00, 4.00 «Ла ві мо мант».
17.30, 0.00 «Ураль скія пель ме ні».
18.00, 23.30 Се ры ял «Свят ла-
фор 5».
19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж ка 3».
21.10 Пры го ды «Мас тац тва па-
да рож ні чаць».
23.10, 4.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
0.30, 5.30 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва ныя».

7.00 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.00 На ві ны куль-
ту ры.
10.15, 1.40 «На гля даль нік».
11.15 «Не бя дуй!» Маст. фільм.
12.50 «Лі нія жыц ця». Іры на Мі-
ра шні чэн ка.
13.45 «Пя тае вы мя рэн не».
14.10 Да 70-год дзя з дня на-
ра джэн ня Аляк сея Ка зан ца ва. 
«Эпі зо ды».
14.50 «Валь тэр Скот». Дак. 
фільм.
15.10 «Аляк сандр Ці ха мі раў. Па 
той бок мас кі». Дак. фільм.
15.50 «60 га доў Аляк санд ру 
Фяк ліс та ву. «Не та кі, як усе». 
Фільм-спек такль.
16.50 «Го рад № 2 (го рад Кур-
ча таў)». Дак. фільм.
17.30 «Пра ка хан не». Маст. 
фільм.
18.45 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.10 Ура чыс тае за крыц цё XVІ 
Між на род на га тэ ле ві зій на га 
кон кур су юных му зы кан таў 
«Шчаў ку нок».
21.10 «Больш, чым ка хан не». 
Сяр гей Ге ра сі маў і Та ма ра Ма-
ка ра ва.

21.50 Ад крыц цё но ва га се зо на 
«Ла Ска ла». Ган на Ня трэб ка, 
Фран чэс ка Ме лі, Кар лас Аль ва-
рэс, Дзміт рый Бе ла сель скі ў опе-
ры Дж. Вер дзі «Жан на Д'Арк». У 
пе ра пын ку — На ві ны куль ту ры.
0.30 «Тым ча сам».
2.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1989.
7.05, 8.50, 11.15, 12.45, 14.15, 
15.15, 17.20, 18.55, 20.30, 21.40, 
23.00, 1.05, 2.30, 3.40, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія.
7.20 Дак. фільм «Гра ма дзя нін 
Са ха раў».
9.00 «Быў час». 2008 год.
10.00 Маст. фільм «Без сы на 
не пры ходзь».
12.00 «Аку лы пя ра». Па па ра цы. 
1997 год.
13.20 Дак. фільм «Кон курс».
15.00 Дак. фільм «Мо да 90-92».
16.00 Маст. фільм «Аты-ба ты, 
іш лі сал да ты...».
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наў га род ца вым. Па мя ці Хвас-
цен кі. 2004 год.
19.20 Маст. фільм «Бе лы вы-
бух».
20.45, 2.45 Кі на ча со піс «Ха чу 
ўсё ве даць!».
21.00, 3.00 «Мі ну лы час».
22.00 «На ро джа ныя ў СССР».
1.20 Кі на аль ма нах «Та ва рыш 
пес ня». 1966 год.
4.00 «Кол ба ча су».

5.00 Гор ныя лы жы. Ку бак све-
ту. Муж чы ны.
5.45 Лыж нае двая бор'е. Ку бак 
све ту.
7.15 Лыж ныя гон кі. Ку бак све-
ту. Жан чы ны.
8.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак све-
ту. Муж чы ны.
9.00, 17.30, 21.45 Фут бол. Чэм-
пі я нат MLS. Фі нал.
10.30 Фех та ван не. Се рыя Гран-
пры. Леп шыя мо ман ты.
11.30, 23.30 Сну кер. Чэм пі я нат 
Вя лі ка бры та ніі. Фі на лы.

13.00, 19.00, 3.30 Бія тлон. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
16.00 Кон ны спорт. EUROPEAN 
MASTERS.
19.45, 4.15 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Жан чы ны.
20.30, 2.15 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту.
23.15 WATTS! Спе цы яль ны сне-
жань скі вы пуск.
1.00, 1.55 Фут бол. Еў ра га лы.
1.05 Фут бол. MLS. Леп шыя мо-
ман ты.
1.30 Фут бол. Ве ліч фут бо ла.
2.00 Кон ны спорт. «Клуб кон-
ні каў».

6.00, 9.40, 17.50, 22.00 Се ры ял 
«Бы лыя».
6.25 Ме лад ра ма «За ко ны пры-
ваб нас ці».
8.00 Ка ме дыя «Кра ма цу даў».
10.35 Ка ме дыя «Ка хаю ця бе на 
ўсіх мо вах све ту».
12.25 Ка ме дыя «Кас цюм Сан-
ты».
14.00, 14.45, 15.30, 0.55 Скетч-
ком «Па між на мі».
14.15, 15.00 «Ка ме ды ян ты (шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Ка ні ку лы на 
мо ры».
18.45 Ка ме дыя «Цу доў ная чац-
вёр ка»
20.20 Ка ме дыя «Пра што маў-
чаць дзяў ча ты».
23.10 Ка ме дыя «ALL ІNCLUSІVE, 
або Усё ўклю ча на!».
1.15 Ка ме дыя «Ка хан не ад усіх 
хва роб».
3.00 Се ры ял «Шчас лі выя ў раз-
вод зе».
4.00 Ка ме дыя «Рым скія пры-
го ды».

6.00 М/ф.
7.20 «Док тар І...»
7.50, 19.00, 1.35 «Гіс то рыя ка-
хан ня». Се ры ял.
9.45, 3.45 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.35, 4.30 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
11.30 «Спра ва Аста ха ва». Дак. 
се ры ял.
12.25 «Жыц цё як жыц цё». Дак. 
се ры ял.

13.20 «Год за ла той рыб кі». Ме-
лад ра ма.
15.25, 3.00 «Не рас кры тыя тай-
ны».
16.20 «Мой ге рой».
17.10, 5.20 «Ад на страс ні кі». 
Дак. фільм.
18.00 «Ча ла век-пры на да». Се-
ры ял.
20.55, 0.59 «Бе ра гі ма ёй ма-
ры». Се ры ял.
21.55 «Двай ное жыц цё». Се ры-
ял.
23.00 «Ча со ва да ступ ны».
0.00 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы». 
Се ры ял.

5.40 Фэн тэ зі «Га ры По тэр і фі-
ла соф скі ка мень».
8.20 Дра ма «1+1».
10.20 Ме лад ра ма «За муж на 
2 дні».
12.10, 1.35 Ме лад ра ма «Эпо ха 
ня він нас ці».
14.30 Дэ тэк тыў «Перш чым я 
за сну».
16.05 Ка ме дыя «Ма ры спраў-
джва юц ца!»
17.50 Ме лад ра ма «Іс пан ская-
анг лій ская».
20.00 Дра ма «Жас мін».
21.40 Дра ма «Леп шая пра па-
но ва».
23.50 Тры лер «Стоўн».
3.55 Дра ма «Па лёт даў жы нёю 
ў жыц цё».

6.20 Дра ма «Ан дэр сан. Жыц цё 
без ка хан ня».
8.50 Дэ тэк тыў «Пя рэ ва ра цень 
у па го нах».
10.20 Дра ма «Пар шы выя авеч-
кі».
12.30 Дэ тэк тыў «Дзе сяць нег-
ры ця нят».
14.50 Ба я вік «Аса біс ты ну мар».
16.45 Дра ма «Пя чо рын».
18.30 Ка ме дыя «З 8 Са ка ві ка, 
муж чы ны!».
20.20 Ба я вік «Дзень Д».
22.10 Дра ма «Муж чын скі се-
зон: ак са міт ная рэ ва лю цыя».
0.10 Ка ме дыя «Ад 180 і вы шэй».
1.55 Каз ка «Пас ля дож джыч ку 
ў чац вер».
3.10 М/ф «Вяр тан не Бу ра ці на».
4.30 Ка ме дыя «Ад но ка хан не 
на міль ён».

6.00 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха.
6.50, 13.45 Гуль ні ро зу му.
7.10 Зай маль ная на ву ка.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
8.00 Зо ла та Юка на.
8.45, 12.35 Не звы чай ныя зда-
бы чы.
9.30, 14.10, 19.30 Пра рыў.
10.20, 14.50, 20.15 Па ча так ча-
ла вец тва.
11.00 По гляд знут ры.
11.50, 0.00 Ска не ры ста ра жыт-
на га све ту.
15.40 Па ляў ні чы на прэс на вод-
ных гі ган таў.
16.25 Дзі кая пры ро да Ра сіі.
17.10, 3.45 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.
18.00 Су пер збу да ван ні.
18.40, 21.45, 1.30, 5.15 Між на-
род ны аэ ра порт Ду бай.
21.00, 0.45, 4.30 Ме га за во ды.
22.30 Эва ку а цыя Зям лі.
23.15 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы 
ста ра жыт на сці.
2.15 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.
3.00 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.

8.00, 12.30 У па го ні за кла сі-
кай.
8.50 Атам.
9.45, 14.20, 21.30 Як гэ та ўстро-
е на?
10.10, 14.45, 21.00 Як гэ та 
зроб ле на?
10.40, 17.05 Пра па жы на про-
даж.
11.35, 7.10 Гуль ня на жыц цё.
13.25, 19.00, 6.25 Не спра буй це 
паў та рыць.
15.15, 5.35 Хут кія і гуч ныя.
16.10, 3.00 Ма хі на та ры.
18.00 Трой.
20.00 Эфект Кар ба на ра.
22.00 Дзі кая кух ня.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
1.00 Дра пеж ні кі буй ным пла-
нам.
2.00, 4.50 Біт вы за кан тэй не-
ры.
4.00 Ма лан ка выя ка та стро фы.
4.25 Са праўд ныя афе рыс ты.
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ВАП НУ 
З СУ РЖЫ КАМ 
НЕ БЛЫ ТАЦЬ!

Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка на-
ла «Бе ла русь 3» гуль ня «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку». Для 
та го, каб стаць яе ўдзель ні ка-
мі, не аб ход на зай сці на сайт 
tvrgomel.by або 3belarus.by і 
праз ба нер «Раз маў ля ем па-бе-
ла рус ку» за поў ніць за яў ку на 
ка ман ду з трох ча ла век. Ну, а 
пра ве рыць сваё ве дан не род-
най мо вы пас ля та го, як пра-
гра ма вый шла ў эфір, мож на з 
да па мо гай «Звяз ды». Ці ве да лі 
вы, што:

Лярд — топ ле нае сві ное са ла.
Вап на — во кіс каль цыю — рэ чы-

ва бе ла га ко ле ру. Га ша ная вап на, 
вап на вы за вод.

Мя ну́ш ка — імя, якое да юць хат-
няй жы вё ле. Мя нуш ка мо жа быць і 
ў ча ла ве ка, ка лі гэ та жар тоў нае або 
кан спі ра цый нае імя.

Ха бар нік — той, ка го пад ку па юць 
гра шы ма або ін шы мі рэ ча мі.

Ляс ко́т ка — цац ка, пры да па мо зе 
якой утва ра ец ца пе ра ры віс ты гук. 
Дзе ці бе га лі з ляс кот ка мі.

Су ́ржык — му ка з су ме сі роз ных 
куль тур. Су ржы кам яшчэ на зы ва юць 
укра ін скі ана лаг бе ла рус кай тра сян-
кі. 

Вы біц ца ў лю дзі — пас ля доў гіх 
на ма ган няў да бі ца не ча га ў жыц ці, 
бе ла ру сы яшчэ ска жуць: вый сці на 
ар бі ту, пай сці ўго ру, пра біць да ро гу. 
Рус кія — да ле ко пойти.

Куль гаць на абедз ве на гі — мець 
знач ныя не да хо пы, хі бы ў не чым; 
ра біць неш та з пе ра бо я мі, зры ва мі 
(пра спра ву). Бе ла рус кі сі но нім — 
гля дзець ня ма на што, ку рам на 
смех. Рус кі — хро мать на обе ноги. 
Да след чы кі мяр ку юць, што вы раз 
«куль гаць на абедз ве на гі» пай шоў, 
ве ра год на, ад біб лей ска га «хро мать 
на оба ко ле на». «І па ды шоў Ілья да 
ўся го на ро ду, і ска заў: «Ці доў га вам 
куль гаць на абод ва ка ле ны?»

Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та ры-
ны гля дзі це ў эфі ры «Бе ла русь 3» 
ра ні цай кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by

Пад Но вы годПад Но вы год  ��

ТАК ВАЖ НА 
ВЕ РЫЦЬ У ЦУ ДЫ

10 снеж ня ў пра ка це з'я віц ца 
ся мей ная ка ме дыя «SОS Дзед 
Ма роз, ці Усё здзейс ніц ца!», аў-
та рам сцэ на рыя якой вы сту піў 
бе ла рус кі дра ма тург Анд рэй 
Ку рэй чык.

Гіс то рыя прос тая: ёсць дзяў чын-
ка Свят ла на, якая вель мі хо ча, каб 
яе ма ці і баць ка па мі ры лі ся. І ка го 
ж, як не Дзе да Ма ро за, пра сіць аб 
здзяйс нен ні та кіх жа дан няў! Ад нак 
на пя рэ дад ні Ка ляд яна су стра кае не 
са мо га ча раў ні ка, а пе ра апра ну та га 
аба яль на га мах ля ра Мыш кі на. І па-
рач ка па чы нае ра біць усё маг чы мае, 
каб здзейс ніць свае жа дан ні. Яны на-
ват не па да зра юць, што ў гэ тую ноч 
раз дзе ляць сваю гіс то рыю з мно гі мі 
ін шы мі людзь мі. І гэ тым па до раць 
не зна ём цам над зею су стрэць на ва-
год нюю ноч шчас лі вы мі.

— Ідэю гэ та га філь ма мне пра-
па на ваў сцэ на рыст Анд рэй Ку рэй-
чык, — рас па вя дае прад зю сар Сяр-
гей Тар чы лін. — Ста лі пра ца ваць над 
сцэ на ры ем і, да сяг нуў шы вы ні ку, які 
нас за да во ліў, вы ра шы лі — кар ці не 
быць!

На ва год нюю гіс то рыю рас ка жа 
гру па вя до мых ак цё раў, ся род якіх 
Ак са на Акінь шы на, Але на Ба бен ка, 
Ана толь Бе лы і мно гія ін шыя. Усе 
па дзеі раз горт ва юц ца на ву лі цах 
ста ро га цэнт ра Маск вы, на Крас най 
пло шчы, у зна ка вым мес цы не толь кі 
для жы ха роў ра сій скай ста лі цы, але і 
для ту рыс таў з уся го све ту — ГУ Ме. 
Вір па дзей, жар ты, не ча ка ныя па-
ва ро ты па ра ду юць вас на пя рэ дад ні 
на ва год ніх свят.

Але на ДРАП КО. drapko@zviazda.by
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