7 мая 2010 г.

НЯДЗЕЛЯ, 16 МАЯ
ПЕРШЫ
7.15 Казка «Бібі — маленькая чараўніца».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны.
9.05 «Арсенал».
9.35 «Зброя».
9.50 Альманах падарожжаў.
10.15 «Культурныя людзі».
10.50 «У свеце матораў».
11.25 Nоtа Bеnе.
12.10 Ка ме дыя «Ста рыяразбойнікі».
14.00 «ПАР-2010. Бітвы кантынентальных культур».
14.30 Дак. цыкл «Гарачыя
кропкі».
15.10 Навіны рэгіёна.
15.30 «Якія спяваюць камерата».
15.55 Меладрама «Манро».
17.40 OFF STAGE LІFE.
18.00 Суперлато.
19.15 Дак. цыкл «Мая праўда». «Барыс Маісееў. Птушачка».
20.30 «Спортлато 5 з 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «У цэнтры ўвагі».
22.10 «Футбол. Ліга чэмпіёнаў». Відэачасопіс.
22.40 Ка ме дыя «Мі гель і
Уільям».

13.00 Маст. фільм «Востраў
згубленых душ».
15.05 Дак. цыкл «Неверагодныя гісторыі кахання».
16.05 Баявік «Сем мячоў».
19.00 Нашы тэсты.
19.35 Экспедыцыя.
20.05 Смешная часінка.
20.45 Тэлебарометр.
21.10 Хакей. Чэмпіянат свету.
23.30 Свая музыка. Працяг.
23.55 ПРАсоўванне+.
0.15 Самба. Чэмпіянат Еўропы.

СТБ

7.30 Серыял «Афрамасквіч».
8.20 Маст. фільм «Летнія
ўражанні пра планету Z».
Заключная серыя.
9.30, 19.00 «Аўтапанарама».
10.00 «Відавочца прадстаўляе: самае смешнае».
10.50 «Вялікае снеданне».
11.30 «Салдаты. Залатыя
серыі».
13.15 «Добры дзень, доктар!».
13.45 Маст. фільм «Месца
сустрэчы змяніць нельга».
Заключная серыя.
16.30 «24 гадзіны».
16.50 «Ля параднага пад'езда».
АНТ
17.20 Канцэрт Міхаіла Задорнава.
7.00 «Нядзельная раніца».
8.00, 9.00, 16.00 Нашы наві- 19.30 «Тыдзень».
20.40 Маст. фільм «Дамы ў
ны.
9.05 Ня дзель ная про па- ліловым».
22.45 «Прафесійны бокс».
ведзь.
9.20 Серыял «Мая цудоўная 23.40 Маст. фільм «Затоічы».
нянька».
9.55 «Бесталковыя нататкі». 1.40 Серыял «Сакрэтныя
матэрыялы».
10.15 Пакуль усе дома.
11.10 «Шчасце ёсць!».
МIР
12.00 «Ранішняя пошта».
12.35 «Фазэнда».
13.15 «Разумніцы і разумні- 4.55 «Білет на сёння».
5.05, 13.00 Серыял «Трыцкі».
14.00 «Песні Перамогі». «Раз- цаць выпадкаў з жыцця маёра Земана».
гром паўднёвага фронту».
6.00, 11.00 «Любімыя акцё14.30 «Градка».
15.05 Севастопальскія апа- ры».
вяданні. «За Веру, Царград 6.15, 11.25 Маст. фільм
«Толькі ў мюзік-холе».
і Айчыну».
7.40 М/ф.
16.15 Навіны спорту.
16.20 «Гарады-героі. Сма- 8.00 М/с «Паляўнічыя на драконаў».
ленск».
17.10 Маст. фільм «Вале- 8.30 «АБВГДэйка».
рый Харламаў. Дадатковы 9.00, 15.00 Навіны Садружнасці.
час».
9.10 «Свет анімацыі — аніма18.55 «Давай пажэнімся!».
цыя свету».
20.00 Контуры.
9.40 Серыял «Гвен Джонс —
21.05 «Дыханне планеты».
21.40 Драма «Віцэ-каралі». вучаніца Мерліна».
10.10 «Ведаем рускую».
14.00, 0.15 «Дакументальны
ЛАД
дэтэктыў».
15.10 «Дыяспары».
7.10 Звон.
15.40, 1.45 Маст. фільм
7.35 Мір вашаму дому.
7.45 «Смачна з Барысам Бур- «Брытанік».
17.25, 3.30 Простыя лічбы.
дой».
17.50 «Правілы вінаробаў».
8.15 Баявік «Васабі».
20.00 «Разам».
9.55 Школа рамонту.
11.00 Урачэбныя тайны з док- 21.00, 1.15 «Паўночнікі».
21.40, 4.00 Канцэрт.
тарам А. Цярэшчанкам.
22.40 Серыял «Таямнічыя
11.45 Кінапробы.
гісторыі Эдгара Алана По».
12.05 Бухта капітанаў.
23.45 «Даведнік».
12.45 «Правы чалавека».

Тэлесеткі
ЭКСКУРСІЯ
«З ПАГРУЖЭННЕМ»
ПА ГАРАДАХ-ГЕРОЯХ
Да 65-й гадавіны Вялікай Перамогі практычна кожны тэлеканал
пастараўся падрыхтаваць для сваіх гледачоў што-небудзь асаблівае, эксклюзіўнае. Не стаў выключэннем і канал АНТ, прымеркаваўшы да гэтай святочнай даты прэм'еру 13-серыйнага дакументальна-мастацкага праекта «Гарады-героі». Аснову кожнай серыі склалі
падрабязныя ўспаміны пра першыя дні абароны гарадоў, якія потым атрымалі ганаровае званне герояў — Брэста, Кіева, Мінска,
Санкт-Пецярбурга (Ленінграда), Адэсы, Валгаграда (Сталінграда),
Масквы, Новарасійска,
Керчы, Тулы, Смаленска, Мурманска... Прычым здымачная група
не задаволілася толькі
архіўнымі матэрыяламі, а пабывала ў кожным з названых гарадоў, адшукала відавочцаў падзей, гісторыкаў,
сваякоў загінулых герояў, зазірнула ў месцы, дзе яшчэ захоўваецца пах вайны...
Фота тэлеканала АНТ.
— Гэта вельмі важны
для нас праект, бо закранутая сапраўды святая тэма, — адзначае генеральны прадзюсар праекта Аляксандр Рыдван. — Праца пачалася
яшчэ ў верасні мінулага года і доўжыцца дагэтуль. Мы абралі незвычайны жанр: дакументальна-мастацкае кіно з прымяненнем складанай
камп'ютарнай графікі і крэатыўнага мантажу. Такое спалучэнне разам
з выдатнай ігрой акцёраў Ігара Сігова і Уладзіміра Гасцюхіна дазволіць
гледачам у поўнай меры адчуць атмасферу ваеннага часу.
Дарэчы, для мастацкіх элементаў — пастановачных эпізодаў, з
дапамогай якіх стваральнікі якраз імкнуліся перадаць дух вайны —
былі задзейнічаны больш як 300 прафесійных акцёраў, якім давялося
здымацца ў сапраўды экстрэмальных умовах — у паветры і ў вадзе,
пад зямлёй і ў снезе, у маразы, ад якіх імгненна нямелі рукі. Але найбольшыя выпрабаванні выпалі на долю Ігара Сігова, якому дасталася
роля выпрабавальніка — акцёр на ўласным досведзе праверыў, як
гэта — збіраць і разбіраць аўтамат, паўзці па-пластунску і плыць у вадзе пад абстрэлам, падпальваць «стратэгічныя аб'екты» і акопвацца,
высветліў, пры якой тэмпературы плавіліся цагліны Брэсцкай крэпасці
і як правільна збіраўся супрацьтанкавы «вожык»...
— Ігар, а якія выпрабаванні даліся вам цяжэй за ўсё, да чаго
зусім не былі гатовыя?
— Да халадоў, — шчыра прызнаецца акцёр. — Спадзяваўся, што
здымкі пачнуцца ў больш-менш цёплае надвор'е, але большая іх частка выпала на такія маразы, што страшна ўзгадаць... Аднак працаваць,
спалучаючы амплуа вядучага і акцёрскае, было ўсё ж вельмі цікава,
мне нават самому хочацца паглядзець гатовыя серыі, што ў нас атрымалася. За сябе магу сказаць, што стаў лепш разбірацца ў зброі — што
такое карабін, а што такое «лінейка», больш падрабязна разумею, чым
адрозніваюцца паміж сабой вінтоўкі — наша, нямецкая, японская...
— Адкуль вашы асабістыя веды пра вайну — з расказаў сваякоў, з кніг, фільмаў? Працуючы ў праекце, для сябе вы адкрылі
штосьці новае?
— Так, пра вайну мне расказвалі бабулі і дзядулі, пэўныя веды
пачарпнуў з нашых савецкіх фільмаў... Але падчас здымак праекта
«Гарады-героі» сапраўды дазнаўся пра невядомыя раней факты —
напрыклад, што многія гарады здаваліся фактычна без бою, а іншыя,
наадварот, нават калі нам па радыё казалі «Керч пала», працягвалі
змагацца з захопнікамі, і цягам яшчэ некалькіх месяцаў горад не здаваўся, там быў партызанскі рух, падпольнае супраціўленне.
Уладзімір Гасцюхін, які, са свайго боку, выступіў у ролі вядучагаапавядальніка, сцвярджае, што праект атрымаўся годным і цікавым.
Першая серыя праекта «Гарады-героі», прысвечаная Брэсцкай крэпасці, будзе паказаная ў эфіры АНТ 8 мая, другая — пра горад-герой
Кіеў — у Дзень Перамогі, 9 мая.
Да святочнага эфіру 9 мая АНТ падрыхтавала таксама музычны
фільм дакументальнага цыклу «Песні Перамогі. Ключ да сэрца кожнага». Нямногія ведаюць, што песня «Дзень Перамогі», такая папулярная
дагэтуль, спачатку гучала зусім па-іншаму, і да поспеху ішла няпростым
шляхам. Цяпер гледачы ўпершыню даведаюцца пра тое, хто быў заказчыкам гэтай песні, якую «памылку» дапусціў паэт Уладзімір Харытонаў і
за што даставалася Давіду Тухманаву ад Саюза кампазітараў, а галоўнае — каму насамрэч песня абавязаная сваім поспехам...
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

У

вай: «Карчмарка». Тэлеспектакль. 1975 год.
9.15, 5.15 «Ранішняя пошта».
11.00, 2.00 «Народжаныя ў
СССР».
12.15 «Да і пасля...». Год
1983.
13.55 «У гасцях у М. Магамаева. Фрэнк Сінатра». 1992
год.
15.45 «Чароўная сіла мастацтва». Маст. фільм.
17.15 «Аркестр Поля Марыа».
Фільм-канцэрт. 1983 год.
17.45 «Пры ві тан не, май!».
Канцэртная праграма. 1987
год.
19.45, 0.45 «Добрай ночы,
малыя!».
20.00 «Быў час».
21.00 Праграма «А». 1989
год.
22.15 Дабрачынны канцэрт
са вец кіх му зы кан таў. Май
1988 года.
23.00 «Вакол смеху». 1984
год.

НАША КIНО
6.30, 12.30 Драма «Аднойчы
схлусіўшы...».
8.30, 14.30 Камедыя «Дрэсіроўшчыца тыграў».
10.30, 16.30 Меладрама «Турэмны раманс».
18.30, 0.30 Ка ме дыя «Дуэнья».
20.30, 2.30 Меладрама «Дама
з сабачкам».
22.30, 4.30 Дэтэктыў «Чужыя
тут не ходзяць».

ДОМ КIНО
3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Іншае жыццё».
3.50 Лірычная камедыя «Сваты-2».
5.50 Кры мі наль ная дра ма
«Справа Румянцава».
7.25 Меладрама «Безыменная зорка».
9.35 Ура, камедыя! «Самая
абаяльная і прывабная».
11.50 Экранізацыя школьнай праграмы. «Дванаццаць
крэслаў».
14.25 Меладрама «Нядзельны тата».
15.50 Лі рыч ная ка ме дыя
«Дзеці панядзелка».
17.20 Но вы хіт. Ба я вік
«Егер».
19.55 Новы хіт. Крымінальная
драма «Бумер. Фільм другі».
21.45 Лі дар кі на пра ка ту.
«Кур'ер».
23.10 Лідар кінапракату. «Вуліца поўная нечаканасцяў».
0.20 Кры мі наль ная дра ма
«Вяртанне да жыцця».

ТБ-21
9.00, 17.00, 1.00 Камедыя
«Маці, бацькі, дзеці».
10.35, 18.35, 7.35 Камедыя
«Ведаць бы, што я геній».
12.20, 20.20, 4.20 Камедыя
«Няўдачлівыя».
13.50, 21.50, 5.50 Драма «Самарыцянка».
15.35, 23.35, 7.35 Драма «Мушэт».

TБ1000
3.00, 21.00 Камедыя «Аргазм
у Агаё».

5.00 Ка ме дыя «На ступ ны
прыпынак — Краіна цудаў».
7.00 М/ф «Птушыны спецназ».
9.00 Меладрама «Марні».
11.30 Камедыя «Дзіўныя сваякі».
13.00 Фільм жахаў «Птушкі».
15.00 Драма «Самы хуткі «Індзіян».
17.10 Меладрама «Прынцэса
спецый».
19.00 Меладрама «Бессмяротнасць».
22.30 Драма «Рассякаючы
хвалі».
1.30 Трылер «Унутры маёй
памяці».

ТБ3
5.00 Д/ф «Зачараваны заваявальнік атаман Ярмак».
6.00 М/ф.
7.05 М/ф «Том і Джэры. Дзіцячыя гады».
7.30 М/ф «Юху і яго сябры».
8.00 М/ф «Адчайныя байцы
Бакуган».
8.30 М/ф «Фостэр: дом для
сяброў са свету фантазій».
9.00, 15.00 М/ф «Зорныя войны: Вайна клонаў».
10.00 Маст. фільм «Госця з
будучыні».
12.30 Маст. фільм «Балбесы».
16.00 Маст. фільм «Ваенныя
гульні».
18.15 Д/ф «Пасадка ў зоне
51».
19.15, 1.00 Маст. фільм «Сляпая лютасць».
21.00 Маст. фільм «Ваенныя
гульні-2: код смерці».
23.00 Маст. фільм «Чалавеклічынка».
2.45 Маст. фільм «Чалавекакула».
4.45 Д/ф «Міхаіл Ламаносаў.
Магія генія».

РАМАНТЫКА
7.00, 18.40 «Марыя Роса».
7.55 «Прывітанне, красуня».
12.20, 17.50 «Смачнае захапленне».
13.20 «Рэванш-ІІ».
19.35, 0.55 «Анучная лялька».
21.30 «Такое жыццё».
22.25 «Каханне пад наглядам».
0.00 «Браты дэтэктывы».
2.40 «Плата не па заслугах».

HALLMARK

21.40 Маст. фільм «Прызнанні 6.25, 3.00 Гісторыя поспеху.
экзатычнай танцоўшчыцы». 7.25, 10.00, 17.00 Красуня.
7.50 Парады ТДК.
8.00 Добрай раніцы, Каханая!
SY FY
9.00, 14.55, 22.30 Усё лепшае,
7.30, 0.20 Прытворшчык.
для Вас.
11.50 Баявік «У пагоні за ўра- 11.00, 14.00, 2.00 Нашы дзеці.
ганам».
12.00, 18.00, 22.10, 5.00 Ваш
13.20 Цёмны анёл.
доктар.
15.00, 22.40 У апошняе ім- 13.25 Маю права.
гненне.
15.55, 20.00 Ваш асабіс ты
16.40 Па слядах прывідаў.
псіхолаг.
18.20 Пункт прызначэння — 19.00 Люстэрка жыцця.
праўда.
21.00 Сэксуальная рэвалю20.00 Маст. фільм «Начны цыя.
дазор».
23.00 Знакі лёсу.
22.00 Як здымаўся Начны да- 4.00 Твой дом.
зор. Дак. фільм.

DISСОVЕRУ

ДЗIЦЯЧЫ СВЕТ
5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка
«Казка пра закаханага маляра».
6.20, 10.20, 14.20 М/с «Канікулы ў Прастаквашыне». Зборнік м/ф: «Жыў-быў сабака»,
«Самы вялікі сябар».
7.00, 11.00 М/ф «Ляўша».
Казкі народаў свету. «Маленькі Шаго».
8.00, 12.00 Казкі Андэрсена.
«Брыдкае качаня», Зборнік
м/ф: «Тайна далёкага вострава», «Аднойчы раніцай».
15.00 Меладрама «Калі я стану веліканам».
16.25 М/с «Зіма ў Прастаквашыне». Казкі замежных пісьменнікаў. «Замак хлусоў».
17.00 М/ф «Смех і гора ля Белага мора «.
18.00 Казкі Андэрсена. «Русалачка». М/ф «Воўка ў Трыдзявятым царстве».

ЗДАРОЎЕ
5.00, 17.00 Не выходзячы з
дому.
5.30, 17.30 Ты тое, што ты
ясі.
6.00, 18.00 Выдаткі вытворчасці.
6.30, 18.30 Школу розуму.
7.00, 21.00 Я расту.
7.35, 21.35 Сак рэ ты здароўя.
8.00, 22.00 Прак тыка здароўя.
8.30 Панацэя.
9.00, 23.00 Набалелае пытанне.
9.40, 23.40 Кабінет прыгажосці.
10.10, 0.10 Невядомы дыягназ.
11.00, 1.00 Тайны медыцыны.
11.35, 1.35 Як Вы сябе адчуваеце?
12.05, 2.05 Як пражыць даўжэй.
13.00, 3.00 Цела чалавека.
13.30, 3.30 Жаночы часопіс.
14.05, 4.05 Няёмкія хваробы.
15.00 Хто старэе хутчэй?
15.30 Як памаладзець.
16.00 Я чакаю дзіця.
16.30 Гісторыя хваробаў.
19.00 Спытайце доктара.
19.30 Цела і кроў.
20.25 Памылкі здароўя.
22.30 Застацца ў жывых.

1.00 Серыял «Аддзел мокрых
спраў-ІІ».
3.40 Маст. фільм «Пасля маёй смерці».
5.00 Серыял «Дочкі Маклеода-VІІ».
6.40 Маст. фільм «Скарлет».
8.20 Маст. фільм «Місіс Вашынгтон едзе ў каледж Сміта».
10.00 Серыял «ЗачараваныяVІІ».
13.20 Маст. фільм «Святы
Ральф».
15.00 Трылер «Клас 76».
ТДК
16.40 Серыял «Шпік».
18.20 Камедыя «Лёгкае захапленне».
6.00, 7.50, 10.50, 11.50, 13.00,
20.00 Серыял «Быць Эры- 13.50, 14.50, 16.50, 17.50,
кай-ІІ».
18.50, 22.00 Парады ТДК.

7.00, 4.45 Як гэта зроблена?
7.25 Як гэта працуе.
7.55, 15.15, 3.50 Лабараторыя
выбуховых ідэй.
8.50, 14.20, 20.00, 2.55 Разбуральнікі легендаў.
9.45 «Маланкавыя катастрофы».
10.40 Рачныя монстры.
11.35 Раз'юшаная прырода.
12.30 Выжыць любой цаной.
16.10, 2.00 Скрыўленне часу.
16.35, 17.30 «Tор Gеаr».
19.00 Круты цюнінг.
21.00 Смяротны ўлоў. Затор.
22.00 «Самыя небяспечныя
гарады свету».
23.00 Выжыць у катастрофе.
0.00 Тайныя агенты.
1.00 Жанчыны-забойцы.
5.10 Крутыя выбухі.
6.05 Мегабудоўлі.

NАTIОNАL
GЕОGRАРHIС
5.00, 12.00 «Цуды інжынерыі».
6.00 «Разбойнікі селуса».
7.00 «Гіганцкія панды».
8.00 «Апошняя львіца».
9.00 «Армія львоў».
10.00 «Укусі мяне, або Падарожжа вірусолага».
11.00 «Суперзбудаванні».
13.00 «На кручку».
15.00 «Ліхтугі за мяжой».
16.00 «У пошуках акул».
17.00 «Апакаліпсіс».
18.00 «Асабліва строгі рэжым».
19.00, 4.00 «Расследаванні
авіякатастроф».
20.00, 23.00, 2.00 «Тайна горада блізнятаў».
21.00, 0.00, 3.00 «Расстрэльныя ўзводы фашыстаў».
22.00, 1.00 «З пунк ту гледжання навукі».

TRАVЕL
7.00, 12.00, 16.00, 23.00 Сусветны падарожнік.
8.00 Па чыгунках Швейцарыі.
10.00, 6.00 Сальерская чыгунка.
11.00, 21.00, 1.00 Беражыце
дрэвы.
13.00 Планета ежы.
14.00 Шэф-кухар за мяжой.
15.00 Сакрэты старажытнага Кітая.
17.00 Сафары для бабуль.
17.30 Вясна.
18.00, 2.00 Далёкія берагі.
18.30, 2.30 Дзікія сэрцам.
19.00, 3.00 Раз'юшаная планета.
19.30, 3.30 Культурны шок.
20.00, 0.00, 4.00 Студыі Уолта
Дыснея.

СЭКСУАЛЬНАЕ ЗДАРОЎЕ БЕЛАРУСАЎ.
МІФЫ І РЭАЛЬНАСЦЬ

1974 годзе першы прафесійны сэксапатолаг Беларусі, ініцыятар стварэння і нязменны кіраўнік Беларускай сэксалагічнай
асацыяцыі Дзмітрый КАПУСЦІН прыняў свайго першага кліента,
які звярнуўся з праблемай сэксуальнага расстройства. У гэтым
інтэрв'ю Дзмітрый Зіноўевіч расказвае пра асноўныя сэксуальныя
расстройствы і прычыны іх узнікнення.
— Колькі беларусаў пакутуе Нехта лічыць такія кансультацыі
ад сэксуальных расстройстваў? бессэнсоўнымі па прычыне абы— Паводле сусветнай статыс- якавага стаўлення мужа да палатыкі, кожны 10-ы мужчына паку- вога жыцця або да асобы самой
туе ад сэксуальных парушэнняў. жанчыны.
Напрыклад, на эрэктыльную дысУ надзеі вылечыцца ад палавой
функцыю ў ЗША скардзяцца ад 10 слабасці шэраг пацыентаў звяртада 30 мільёнаў мужчын. Гэта пры- юцца да тых спецыялістаў, якія, па
кладна 10 працэнтаў мужчынскага іх меркаванні, «бліжэй да мужчыннасельніцтва. У Даніі гэта 4 пра- скіх праблем» — да ўрачоў-уроцэнты мужчынскага насельніцтва, лагаў. І сапраўды, часам лячэнне
у Вялікабрытаніі — да 7 працэнтаў. выяўленай уралагічнай паталогіі
Калі браць за аснову сусветную прыводзіць да аднаўлення патэнстатыстыку, то ў Беларусі ад сэк- цыі. Але ў палавым акце бярэ ўдзел
суальных расстройстваў пакутуюць не толькі палавы член і прастата,
прыкладна 200 тысяч чалавек. Да але і эндакрынная, нервовая сістэспецыялістаў жа з падобнымі праб- мы і, галоўнае — псіхіка, якой нанолемамі звяртаецца не больш за 4 сіцца ўдар нават пасля адзінкавага
тысячы чалавек штогод. З гэтай сэксуальнага зрыву. Бо ў такім выколькасці мужчыны складаюць 95 падку з'яўляецца страх магчымай
працэнтаў. Жанчына можа жыць няўдачы, які ў сваю чаргу можа
палавым жыццём нават пры наяў- выклікаць працяглую адмову ад
насці сэксуальных расстройстваў. палавога жыцця.
Усё залежыць ад таго, навошта ёй
У ЗША практыкуецца сэкс-тэрасэкс — усяго ў жанчын каля 40 ма- пія — метад лячэння сэксуальных
тывацый да палавога жыцця. Як парушэнняў і сэксуальных дысгарправіла, часцей жанчыны са сваімі моній, распрацаваны сэксолагамі
сэксуальнымі праблемамі звярта- Мастэрсам і Джонсанам. Сэкс-тэюцца да псіхолагаў. Яшчэ адзін рапеўт працуе не з двума, а з трыма
распаўсюджаны «жаночы» варыянт партнёрамі — мужчынам, жанчынай
выхаду з праблемы — самастыму- і іх шлюбам. Такі падыход у лячэнні
ляцыя (мастурбацыя). Даволі шмат сэксуальнага расстройства мае на
і такіх жанчын, якія зусім нічога не ўвазе змяненне узаемаадносінаў
робяць у надзеі, што іх сэксуаль- партнёраў, а таксама іх асабістанасць разаўецца з узростам або са га стаўлення да праблемаў сэксу
з'яўленнем новага партнёра.
ў прынцыпе. У нас жа партнёры ў
— Чым вы тлумачыце прычы- пары прыходзяць надзвычай рэдка.
ны нізкай колькасці зваротаў да Прычыны часта хаваюцца ў матыўрачоў-сэксолагаў?
вацыі да сэксу. Напрыклад, многія
— Іх вельмі шмат. Напрыклад, жанчыны проста не хочуць лішні раз
мужчыны баяцца магчымай агалос- акцэнтаваць увагу на «трэшчыне» ў
кі, саромеюцца самога факта зваро- сэксуальным жыцці, таму што муж
ту, часта не ўпэўненыя ў поспеху ля- — здабытчык, ён зарабляе грочэння, апасаюцца, што лячэнне ўда- шы, забяспечвае сям'ю. Навошта
рыць па кішэні. Адны не давяраюць ж секчы сук, на якім сядзіш? Прадзяржаўнай сістэме аховы здароўя сцей імітаваць аргазм або знайсці
або ўрачам у прынцыпе, іншыя апа- палюбоўніка.
саюцца, што пры сэксалагічным аб— Чым выкліканы асноўныя
следаванні выявіцца больш сур'ёз- сэксуальныя дысфункцыі мужнае захворванне. А нехта пастаянна чыны?
адкладвае наведванне спецыяліста
— Зні жэн не або ад сут насць
на пасля, цешыць сябе надзеямі, палавога жадання можа быць вышто ўсё пройдзе само сабой, або клікана многімі прычынамі — ад
проста ставяцца з абыякавасцю да зло ўжы ван ня транк ві лі за та раў,
сваёй партнёркі. Ёсць і такія, хто гіпатэнзіўных прэпаратаў да пяспадзяецца на разрэкламаваныя ў чонкавай, ныркавай ці дыхальнай
СМІ «цудадзейныя» прэпараты або недастатковасці. Такое адхіленне,
думаюць, што пры магчымай зме- як сэксуальная агіда можа быць выне сэксуальнай партнёркі патэнцыя нікам няправільнага сэксуальнага
адновіцца.
выхавання дзіцяці, непрымальнымі,
У жанчын таксама ёсць шэраг з пункту гледжання мужчыны, папрычын. Многія, напрыклад, мяр- трабаваннямі партнёркі да сэксукуюць, што сам факт звароту можа альных кантактаў, а таксама страта
прынізіць або пакрыўдзіць мужчын- партнёркай эратычнай прывабнасскі гонар партнёра або проста саро- ці для мужчыны.
меюцца расказаць урачу пра свае
— Што выклікае сэксуальсэксуальныя праблемы. Некаторыя нае расстройства, у прыватнасжанчыны замоўчваюць сітуацыю, ці, эрэк тыльную дысфункцыю
каб не праслыць німфаманкамі. ў мужчын? І якім захворванням

можа спрыяць сэксуальная паталогія?
— У многіх мужчын эрэктыльная
дысфункцыя можа быць выклікана
або ўзмоцнена дэпрэсіяй, нізкай самаацэнкай, пачуццём трывогі, напружанасці і страху. З-за боязі аказацца
няздольным у сэксуальных абставінах многія мужчыны адмаўляюцца ад
спроб блізкасці, што, з аднаго боку,
выклікае нарастанне напружанасці
ў адносінах з партнёркай і часам нават правакуе разрыў адносінаў. З іншага боку, сэксуальнае ўстрыманне
(па любой прычыне) і асабліва пасля 40—45 гадоў, можа прывесці да
сэксуальнага фіяска пры аднаўленні
спробаў пачаць палавое жыццё.
Сэксуаль ная па та ло гія можа
таксама спадарожнічаць псіхічным
захворванням (77 працэнтаў), алкагалізму (55 працэнтаў), наркаманіі
(85 працэнтаў), хваробам органаў
кровазвароту (30—48 працэнтаў),
неўралагічным хваробам (70 працэнтаў), хваробам органаў мочапалавой сістэмы (15—90 працэнтаў), цукроваму дыябету (40—60
працэнтаў), эндакрыннай паталогіі
(10—80 працэнтаў).
— Назавіце таксама сэксуальныя расстройствы жанчын і прычыны, якія да іх прыводзяць.
— Фрыгіднасць, або адсутнасць
палавой цягі, што праяўляецца адсутнасцю або слабай цікаўнасцю
да сэксуальнага жыцця, узнікае па
розных прычынах. Перш за ўсё, гэта псіхалагічныя фактары: грубыя
дзеянні мужчыны, асабліва на пачатку палавога жыцця, няспеласць
палавога пачуцця жанчыны, страх
нежаданай цяжарнасці, спробы
згвалтавання, расчараванне ў сваім выбранніку. Існуе і фрыгіднасць,
якая з'яўляецца вынікам агульных
захворванняў — інтаксікацый, гарманальных парушэнняў, эндакрынных расстройстваў, гінекалагічных
захворванняў і г.д. У жанчын сустракаецца таксама адсутнасць
аргазму, што тлумачыцца шэрагам
прычын — ад падаўленага стану і
дэпрэсіі да матывацыі, калі жанчына
не ставіць сваёй мэтай атрыманне
аргазму. Ёсць сэксуальная ангеданія — адсутнасць адэкватнага задавальнення пасля палавой блізкасці
пры захаванні нармальных сэксуальных рэакцый і аргазму; вагінізм
— рэфлекторнае спастычнае скарачэнне мышцаў похвы, тазавага дна
і бёдраў, што абцяжарвае ці робіць
немагчымым палавы акт. Як правіла, вагінізм — праява псіхалагічных
праблем жанчыны. Акрамя таго, сутаргавая рэакцыя можа ўзнікаць і
пры розных захворваннях палавых
органаў, іх няправільным збудаванні, псіхічных расстройствах — тады
гэта называюць псеўдавагінізмам.
— Які сярэдні ўзрост вашых
пацыентаў?
— Ад 18 да 80 гадоў. Самаму
старэйшаму пацыенту ў маёй прак-

тыцы было 89 гадоў. Тое, што пасля
60 гадоў мужчына ўжо ні на што не
здольны, — міф. Адзін з маіх пацыентаў хутка і лёгка вылечыўся
ва ўзросце 82 гадоў. Галоўнае, каб
сасуды былі добрымі, гармоны ў
парадку, галава працавала. Іншымі
словамі, важная палавая канстытуцыя чалавека — сукупнасць устойлівых біялагічных вартасцяў, якія
складваюцца пад уплывам спадчынных фактараў і ўмоў развіцця
ў прэнатальным перыядзе. І немалаважна, каб партнёрка ўзбуджала
мужчыну. Палавая сіла мужчыны
залежыць не ад таўшчыні палавога
члена і не ад сілы яго сэксуальных
жаданняў, а ад магчымасці эякуляваць, а таксама ад хуткасці аднаўлення пасля эякуляцыі. Усяго толькі 15 працэнтаў мужчын здольныя
хутка аднаўляцца і ажыццяўляць
больш за 7 палавых актаў у суткі.
Як правіла, на такія подзвігі здольныя маладыя людзі ва ўзросце ад
19 да 25 гадоў.
— Ці запатрабаваны сэксапатолагі ў Беларусі? Ці няма ў краіне дэфіцыту спецыялістаў гэтага
профілю?
— Дэфіцыту як не было, так і
няма. Яшчэ ў Савецкім Саюзе падлічылі, што для павышэння сэксуальнай культуры і зніжэння ўзроўню сэксуаль ных рас строй стваў
неабходна адна стаўка ўрача-сэксапатолага на мільён насельніцтва.
Прайшло шмат гадоў, а разлікі не
змяніліся. У нас няма такой культуры — хадзіць да сэксапатолага,
удваіх вырашаць праблемы, звязаныя з сэксуальнымі расстройствамі. А калі няма попыту — няма і
прапановы.
— Назавіце асноўныя паказанні для звароту да ўрача-сэксапатолага.
— Іх шмат: расстройства палавой цягі — адсутнасць, зніжэнне
або паталагічнае павышэнне; эрэктыльная дысфункцыя — праблемы
з эрэкцыяй палавога члена; праблемы з эякуляцыяй — заўчасная,
затрыманая, адсутнасць эякуляцыі;
расстройства аргазму — адсутнасць, зніжэнне, хваравітасць аргастычных перажыванняў; вагінізм
і цнатлівы шлюб; геніталгіі — болі
падчас палавога акта; сэксуальнашлюбныя дысгармоніі; наступствы
сэксуальнага гвалту; сэксуальныя
адхіленні; адхіленні ў сэксуальных
паводзінах дзяцей і падлеткаў.
P.S. У Беларусі сэксалагічную
дапамогу аказваюць 9 урачоў-сэксолагаў. Усе яны працуюць у структуры абласных псіханеўралагічных
дыспансэраў. Сэксалагічная дапамога аказваецца ананімна (пацыент не прад'яўляе пашпарт і можа
не называць свайго сапраўднага
прозвішча).
Паводле матэрыялаў
«Весніка Фонду ААН
у галіне народанасельніцтва».

22.00 У канчатковым выніку.
5.00 Кароткая гісторыя заваявання Аўстраліі.

АNIMАL РLАNЕT
7.00 Вуліца лемураў.
7.25 Маёнтак сурыкатаў.
7.50 «Самыя забаўныя жывёлы планеты».
8.45, 5.20 Паліцыя Фенікса —
аддзел па абароне жывёл.
9.40 «Ветэрынарная «хуткая
дапамога».
10.05 Прыгоды Корвіна.
10.55 «Аддзел па ахове жывёл: паліцыя Маямі».
11.50 Осцін Сцівенс: самыя
небяспечныя.
12.45 Тэрыторыя жывёл.
13.40 «Шатландскае таварыства абароны жывёл».
14.35 Сямейнае сафары.
15.30 Увядзенне ў сабаказнаўства.
16.25 Жыццё ў зграі.
17.20 Смутны час у горадзе
малпаў.
18.15 Як выжыць жывёлам?
19.10, 23.50 Востраў арангутангаў.
19.40, 0.15 Якія парадніліся
з малпамі.
20.10, 0.45, 4.25 У пошуках
гіганцкай анаконды.
21.05, 1.40 Дзікія і небяспечныя.
22.55, 3.30 Паліцыя Маямі —
аддзел па абароне жывёл.
6.10 Таварыства па выратаванні жывёл.
6.35 Жакеі.

ЕURОSРОRT
9.30, 19.30 Тэніс. Турнір WTА.
10.45 Аўтаспорт. Cуперкубак
Поршэ.
11.30, 15.00, 22.30 Веласпорт.
Gіro d'Іtalіa.
12.00 Аў таспорт. Сусветная
серыя Рэно.
13.00, 18.30, 2.00 Супербайк.
Чэмпіянат свету.
14.00 Суперспорт. Чэмпіянат
свету.
19.15, 22.15 Мотаспорт па выхадных.
21.00 Бокс. Марка Хук (Германія) — Адам Рычард (ЗША).
23.30 Веласпорт. «Планета
Армстронг».
0.00 Веласпорт. Тур Каліфорніі.

17.10

MTV
5.00, 0.05 Musіс.
6.00 Стэ рэа_ра ні ца. Тhе
Bеst.
8.40 Даступны экстрым.
9.10, 18.30 «Аватар».
10.00, 17.25 Губка Боб.
10.55 Наступны.
11.10, 20.15 Тачку на пракачку.
12.00 Уся праўда пра Heіdі
Klum.
12.55 Гарачыя хлопцы ля пліты.
13.20 Трэндзі.
13.50 Nеws блок Wееklу.
14.20 Ікона відэагульняў.
14.50 КінаЧарт.
15.20 Мой клон.
15.45, 20.40 Каралі танцпляцоўкі.
16.35 Праўда жыцця: Здаецца, я — алкаголік...
19.20 Ахвяры шоу-бізнэсу:
Tupac Shakur.
19.45 Ахвяры шоу-бізнэсу:
Notorіous Bіg.
21.35 «Сэкс» з Тэкілай. Двайная спакуса.
22.25 «Паўднёвы парк».
23.30 Зорны бой насмерць.

IНТЭР+
6.55 Маст. фільм «Ціхія берагі».
8.15 Украінская топ-дваццатка.
9.35 Школа док тара Камароўскага.
10.00 Украіна, уставай!
10.30 Тыдзень моды.
11.00 Маст. фільм «Без
ашыйніка».
12.30 Маст. фільм «Двое пад
адным парасонам».
13.55 Маст. фільм «Капеж».
15.25 Маст. фільм «Правінцыйны анекдот».
16.00 Вячэрні квартал.
17.35, 0.35 Бум.
18.35, 1.40 Месца сустрэчы.
Чуткі, плёткі.
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці
тыдня.
20.45, 3.45 Маст. фільм «Адзінокая жанчына жадае пазнаёміцца».
22.15, 5.15 Маст. фільм «Туманнасць Андрамеды».
23.40 Самаабарона.
0.05 Парк аўтамабільнага перыяду.
6.30 Феерыя падарожжаў.

ФIЛЬМ ДНЯ

«ВАЛЕРЫЙ ХАРЛАМАЎ.
ДАДАТКОВЫ ЧАС» (РАСІЯ, 2008 г.)
Гісторыя жыцця выдатнага савецкага хакеіста Валерыя
Харламава, які трагічна загінуў у аўтамабільнай катастрофе ва ўзросце 33 гадоў. Харламаў двойчы быў Алімпійскім
чэмпіёнам, восем разоў — чэмпіёнам свету.
Рэжысёр — Юрый Каралёў. У ролях: Аляксей Чадаў,
Дзмітрый Харацьян, Вольга Красько.

Открытое акционерное общество
«Сберегательный банк «Беларусбанк»,
расположенное по адресу: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32,

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 17 МАЯ 2010 ГОДА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБР
СОБРАНИЯ
АНИЯ АКЦИОНЕРОВ
В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
Акционеры ОАО «АСБ Беларусбанк» могут ознакомиться с
информацией по вопросам повестки дня и заполнить бюллетень
для заочного голосования (до 14 мая), а также с решениями,
принятыми внеочередным Общим собранием акционеров банка
(после 17 мая) по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 704(в),
а также в филиалах – областных (Минском) управлениях, филиалах банка.
Дата окончания приема бюллетеней –
14 мая 2010 года.
Телефоны для справок: (8 017) 218 84 65, 218 84 73.

УНП 100325912.

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

Інтымная
прапанова

6

12.00 «Дачны адказ».
13.25 «У пошуках Францыі».
«Зняць па-французску».
14.10 Меладрама «Па следу
Фенікса».
16.25 Ка ме дыя «Маск вічы».
17.20 «І зноў прывітанне!».
8 КАНАЛ
18.20 «Надзвычайнае здарэнне. Агляд за тыдзень».
9.00, 23.35 «Надвор'е».
19.55 «Чыстасардэчнае пры9.15 «Мой любімы гадава- знанне».
нец».
20.30 Серыял «Шэрыф».
9.45 ВаенТБ прадстаўляе...
0.05 «Авіятары».
10.15 «Адшукваецца адпа- 0.35 «Футбольная ноч».
чынак».
10.45 Драма «У цвярозым
ТНТ
розуме і цвёрдай памяці».
12.45 «Пляткарка».
5.00 «Гэй, Арнольд!». М/с.
13.00 «Яна напісала забой- 6.00 «Сапраўдныя монстры».
ства».
М/с.
14.45 «К-відэа» для дзяцей. 7.25 «Саша + Маша». Се15.05 Фільм — дзяцям «Ма- рыял.
рыя Мірабэла».
7.50 «Інтуіцыя».
16.30 Серыял «Палюбоўнікі 8.50 Латарэі: «Першая Напустыні».
цы я наль ная» і «Фаб ры ка
17.30 «Бульбокс».
ўдачы».
18.00 Серыял «Справядлі- 9.00 «Школа рамонту».
вая справа».
10.00 «Бітва экстрасэнсаў».
19.00 Ка ме дыя «Чар лі 11.00 «Камедзі Клаб».
Біблз».
12.00 «Пасля захаду сонца».
20.50 «Вечарніца».
Баявік.
21.05 «К-ві дэа» для ўсёй 14.00 «Інтэрны». Сітком.
сям'і.
16.00 «Брус Усемагутны».
21.10 Камедыя «Лысы нянь- Камедыя.
ка».
17.50 «Наша Russіа».
23.20 «Навіны кіно».
19.00 «Аляксандр». Драма.
22.15 «Дом-2».
ВТБ
23.45 «Забойная ліга».
1.00 «Смех без правілаў».
6.00, 23.00 «РLАY».
2.00 «Сэкс» з Анфісай Чэха10.30, 22.00 Скетч-шоу «6 вай.
кадраў».
2.35 «Гнеў жанчыны». Дра13.00 Серыял «Ранеткі».
ма.
15.00 Драма «Спявак».
4.25 «Забойнай ночы».
17.30 Серыял «Татавы дочкі».
КУЛЬТУРА
20.00 Камедыя «Вундэркінды-2».
5.30 «Еўраньюс».
9.00, 0.50, 1.50 Праграма пеРТР—БЕЛАРУСЬ радач.
9.10 «Звычайны канцэрт з
7.00 «Звычайны канцэрт з Эдуардам Эфіравым».
Эдуардам Эфіравым».
9.40 «Алеся». Маст. фільм.
7.55 Камедыя «Бацькі і дзя- 11.05, 0.00 «Легенды сусветды».
нага кіно». Леанід Харыто9.20 Маст. фільм «Гувер- наў.
нантка».
11.35 «Набытак рэспублікі».
11.00, 14.00, 19.00 Весткі.
Паварская вуліца.
11.10 «Сам сабе рэжысёр». 11.50 «Вук». «Здзяйсненне
12.10 Маст. фільм «Ранняя жаданняў». М/ф.
ржа».
13.30, 0.55 «Вялікія прырод14.15 «Смехапанарама Яўге- ныя з'явы». «Вялікая бясена Петрасяна».
да».
14.45 «Укра ін скі са му рай. 14.25 «Што рабіць?».
Прын цып Ступ кі». Дак. 15.15 «Як немагчыма жылі
фільм.
мы...».
15.40 Маст. фільм «Піраты 15.55 Опера Дж. Вердзі «ТраХХ стагоддзя».
віята».
17.10 «Аншлаг і Кампанія». 18.30 «Развітанне». Маст.
20.05 «Сумленны дэтэктыў». фільм.
20.40 Маст. фільм «Моцная 20.40 Канцэрт Сціві Уандэслабая жанчына».
ра.
22.30 «Спецыяльны карэс- 21.35 «Тайны цара Баспора».
пандэнт».
Дак. фільм.
23.35 Маст. фільм «Калі не 22.20 «Бывай, паўднёвы гохапае кахання».
рад». Маст. фільм.
0.25 «Дадатковыя магчымасНТБ—БЕЛАРУСЬ ці пятачка», «Блазан Балакіраў». М/ф для дарослых.
7.40 Мультфільм.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
НАСТАЛЬГIЯ
Сёння.
8.20 «Дзікі свет».
6.00, 10.00, 15.00, 1.00 «Мі8.45 «Іх норавы».
нулы час».
9.25 «Ядзім дома!».
6.50, 9.45, 14.45, 5.50 «Ера10.20 «Выратавальнікі».
лаш».
10.50 «Асабліва небяспеч- 7.15, 3.15 «...да 16 і старэйны!».
шым». 16 мая 1991 года.
8.00, 4.00 Памяці Н. Гундара11.30 «Першая кроў».

Сар дэч на він шу ем
СА СВЯ ТАМ
ПЕ РА МОГІ
ГІ!!

НЕ РАСЦІЛІ, А ПРЫЙШЛІ ЗБІРАЦЬ
Адзін з альшанскіх гаспадароў паскардзіўся ў міліцыю, што ўначы
проста з цяпліцы зламыснікі выцягнулі 71 кілаграм агуркоў новага ўраджаю. Неўзабаве зладзюжак знайшлі, імі аказаліся жыхары Альшанаў
Столінскага раёна, школьнікі 12-і і 16-і гадоў.
Яна СВЕТАВА.

